
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
din ____________________  2022 

 

privind: exprimarea acordului Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, pentru montarea în subteran, pe domeniul public al județului 
Galați, a unui cablu de energie electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare 
pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul 
Galați 
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.166/15.09.2022__________ 

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 Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională 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 nr. 173696/26.08.2022 a Primăriei Municipiului Galați, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 10166/26.08.2022; 
 Având în vedere prevederile art. 621 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice 
și a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și e) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

        Art. 1. (1) Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
își exprimă acordul pentru montarea în subteran a unui cablu de energie electrică pe terenul 
situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, Parc Rizer, înscris în Cartea 
funciară nr. 134374, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Serviciului 
Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, în vederea 
alimentării stației de reîncărcare pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea 
administrativ-teritorială municipiul Galați.  

(2) Suprafața de teren pe care se vor executa lucrările este de 6,5 mp având datele de 
identificare cuprinse în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. (1) Prezentul acord nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor 
menționate la art. 1, beneficiarul lucrărilor fiind dator de a obține toate avizele, acordurile și 
autorizațiile necesare, în conformitate cu dispozițiile legale și de a aduce terenul la forma 
inițială după finalizarea lucrărilor. 

(2) Cheltuielile privind executarea lucrărilor de montare în subteran a cablului de 
energie electrică, precum și a celor privind aducerea terenului la forma inițială după finalizarea 
lucrărilor vor fi suportate în totalitate de către beneficiar.  

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al Municipiului Galați, 
precum și Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 
Județului Galați. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 
 

                                              Director executiv, 

              Popescu Marin 

                                                                                                                                                                                                                               

         Șef serviciu, 
Pufu Eugenia                                                                                                                                                 Director executiv adjunct, 

Marcu Mihai/14.09.2022/1 ex.                                                                                                                                Hălășag Sorin 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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ANEXA 1 

Date de identificare 
ale suprafeței de teren de 6,5 mp pe care se vor executa lucrările de montare în subteran a 
cablului de energie electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare pentru autovehicule 

electrice – beneficiar Unitatea administrativ-teritorială municipiul Galați, 
 

 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 10.166 din15.09.2022                 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind exprimarea acordului 

Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, pentru 

montarea în subteran, pe domeniul public al județului Galați, a unui cablu de energie 

electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare pentru autovehicule electrice – 

beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați     

 

 

      Municipiul Galați are în derulare un amplu proiect de interes public - „Amplasare 

stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Galați” - ce are în vedere 

punerea în valoare, în interesul comunității locale, a spațiilor publice din municipiu.  

Una din locațiile unde a fost montată o asemenea de stație reîncărcare este situată în 

imediata vecinătate a Parcului Rizer, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în 

administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

Județului Galați. 

Prin adresa nr. 173696/26.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

10166/26.08.2022, Primăria Municipiului Galați solicită acordul instituției noastre pentru 

montarea în subteran a unui cablu de energie electrică pe terenul (Parc Rizer) înscris în 

Cartea funciară nr. 134374, în vederea alimentării acestei stații de reîncărcare pentru 

autovehicule electrice.  

Potrivit prevederilor art. 621 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Proprietarul este obligat să permită 

trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi 

zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor 

electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale 

cu acelaşi scop”. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice 

și a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare: „Pentru executarea lucrărilor 

necesare realizării, întreţinerii, reparaţiilor şi exploatării capacităţilor energetice, titularii 

autorizaţiilor şi licenţelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, 

inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier național […].” 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, apreciem oportun ca Unitatea 

administrativ-teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, să își exprime acordul 

pentru montarea în subteran a unui cablu de energie electrică pe terenul situat în municipiul 

Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, Parc Rizer, înscris în Cartea funciară nr. 

134374, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Serviciului Public 

Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, în vederea 

alimentării stației de reîncărcare pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Galați. 

Beneficiarul lucrărilor va avea obligația de a obține toate avizele, acordurile și 

autorizațiile necesare, în conformitate cu dispozițiile legale și de a aduce terenul la forma 

inițială după finalizarea lucrărilor. 



Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de 

dezbatere publică. 

 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 - 

juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 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.  

În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului administrativ sus-

arătat. 

 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Director executiv, 

                                                                                                                                                                                   Marin POPESCU 
 

 
        Șef serviciu,                                                                                                                                                Director executiv adjunct, 

      Pufu Eugenia                                                                                                                                                         Hălășag Sorin 

     

Marcu Mihai/14.09.2022/1 ex.                                                                                                                                 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 10.166/15.09.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind exprimarea acordului 
Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, pentru 
montarea în subteran, pe domeniul public al județului Galați, a unui cablu de energie 
electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare pentru autovehicule electrice – 

beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați 
 
 

Municipiul Galați are în derulare un amplu proiect de interes public - „Amplasare stații de 

reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Galați” - ce are în vedere punerea în 

valoare, în interesul comunității locale, a spațiilor publice din municipiu.  

Una din locațiile unde a fost montată o asemenea de stație de reîncărcare este situată în 

imediata vecinătate a Parcului Rizer, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în 

administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

Județului Galați. 

Prin adresa nr. 173696/26.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

10166/26.08.2022, Primăria Municipiului Galați solicită acordul instituției noastre pentru 

montarea în subteran a unui cablu de energie electrică pe terenul (Parc Rizer) înscris în 

Cartea funciară nr. 134374, în vederea alimentării acestei stații de reîncărcare pentru 

autovehicule electrice.  

Potrivit prevederilor art. 621 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Proprietarul este obligat să permită 

trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi 

zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor 

electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale 

cu acelaşi scop”. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice 

și a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare: „Pentru executarea lucrărilor 

necesare realizării, întreţinerii, reparaţiilor şi exploatării capacităţilor energetice, titularii 

autorizaţiilor şi licenţelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, 

inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier național […].” 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, s-a apreciat oportun ca Unitatea 

administrativ-teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, să își exprime acordul 

pentru montarea în subteran a unui cablu de energie electrică pe terenul situat în municipiul 

Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, Parc Rizer, înscris în Cartea funciară nr. 

134374, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Serviciului Public 

Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, în vederea 

alimentării stației de reîncărcare pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Galați. 

Beneficiarul lucrărilor va avea obligația de a obține toate avizele, acordurile și 

autorizațiile necesare, în conformitate cu dispozițiile legale și de a aduce terenul la forma 

inițială după finalizarea lucrărilor. 



   Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 621 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor 

naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului”]; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituţională pe 

plan intern şi extern”]; 

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 

majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”]. 

- prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 

după cum urmează: a)consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;”]. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

 

 

Direcția Patrimoniu 
Director executiv  
Popescu Marin 

Direcția de Dezvoltare 
Regională 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Direcția Programe 
Director executiv, 
Epure Camelia 

 
 
 

Direcția Economie și 
Finanțe 

Director executiv, 
Stoica George 

 
 
 

                Direcția Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 

 
 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice, 
Nedelcu Georgeta–Alina 

 


