
 

 

  

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________  2022 
 

privind: darea în administarea Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați a obiectivului de investiții „Amenajare 
zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”  
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10902/15.09.2022 

 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 Judeţului Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de 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; 
 Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a) și art. 173 alin. (1) lit. c) și d), alin. (4) lit. a) și 
alin. (5) lit. f) și n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 297-300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 modificările și completările 
ulterioare, 

           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. (1) Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Județean de 
Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a obiectivului de investiții 
„Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”, în valoare totală de 
1.912.018,64 lei, din care valoarea de 1.747.554,23 lei reprezintă bunuri rezultate în urma 
finalizării investiției și  sunt detaliate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Predarea-preluarea obiectivului de investiție se va face pe bază de proces 
verbal, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Contractul de administrare nr. 27735/24.11.2017, încheiat între Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al județului Galați, se modifică în mod corespunzător. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica 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                                                                                                                                                     Director executiv adjunct,  
Nedelcu Costel/14.09.2022                                                                                                                                      Hălășag Sorin

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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Anexa 
Date de identificare 

 
 ale bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”,  

care se transmit în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați 
       

Mijloace fixe 

Nr. 
crt. 

Denumire bun inventariat 
Cod sau 

nr. de 
inventar 

U/M Cantitate Preț unitar 
Valoare de 

inventar 

1 Clădire administrativă 1100822 buc. 1 299.243,33 299.243,33 

2 Sistem supraveghere video pentru parc și căsuță birouri 1100817 buc. 1 102.452,70 102.452,70 

3 Traseu mov 1 – 11 elemente (jocuri) 1100771 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

4 Traseu mov 2 – 11 elemente (jocuri) 1100772 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

5 Traseu mov 3 – 11 elemente (jocuri) 1100773 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

6 Traseu mov 4 – 11 elemente (jocuri) 1100774 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

7 Traseu galben 1 – 11 elemente (jocuri) 1100775 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

8 Traseu galben 2 – 11 elemente (jocuri) 1100776 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

9 Traseu galben 3 – 11 elemente (jocuri) 1100777 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

10 Traseu verde 3 – 11 elemente (jocuri) 1100778 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

11 Traseu albastru 1 – 11 elemente 1100779 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

12 Traseu albastru 2 – 11 elemente 1100780 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

13 Traseu verde 1 – 11 elemente (jocuri) 1100781 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

14 Traseu verde 2 – 11 elemente (jocuri) 1100782 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

15 Traseu roșu 1 – 11 elemente (jocuri) 1100783 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

16 Traseu roșu 2 – 11 elemente (jocuri) 1100784 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

17 Traseu negru – 11 elemente (jocuri) 1100785 buc. 1 60.245,20 60.245,20 

18 Tiroliană 150 ml 1100786 buc. 1 26.507,25 26.507,25 

19 Tiroliană 180 ml 1100787 buc. 1 31.808,70 31.808,70 

20 Sac de salvare FAVORIT ABS 3a WH inclusiv coardă 20m 1100788 buc. 1 3.153,50 3.153,50 

22 Vitrină frigorifică Whirlpool 1100789 buc. 1 2.998,80 2.998,80 

23 Desktop PC cu monitor și kit tastatură 1100790 buc. 1 3.094,00 3.094,00 

24 Pichet PSI echipat standard 1100816 buc. 1 2.986,90 2.986,90 

25 Rețea electrică parc Aventura 1100815 buc. 1 42.840,00 42.840,00 

26 Pubelă/coș triplu de exterior pentru colectare selectivă deșeuri 
3x60 litri 

1100818 buc. 1 2.971,43 2.971,43 
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27 Pubelă/coș triplu de exterior pentru colectare selectivă deșeuri 
3x60 litri 

1100819 buc. 1 2.971,43 2.971,43 

28 Panou metalic + Alucobond pentru afișaj public 1,8 m x 1,00 m 1100820 buc. 1 2.972,62 2.972,62 

29 Panou metalic + Alucobond pentru afișaj public 1,8 m x 1,00 m 1100821 buc. 1 2.972,62 2.972,62 

TOTAL :  1.430.651,28 

Obiecte de inventar 

Nr. 
crt. 

Denumire bun inventariat 
Cod sau 

nr. de 
inventar 

U/M Cantitate 
Preț 

unitar 

Valoare 
de 

inventar 

1 Boiler electric 6635/6636 buc. 2 702,10 1.404,20 

2 Echipament de autoasigurare individuală pentru adulți 6540/6629 buc. 90 1.626,73 146.405,70 

3 Echipament de autoasigurare individuală pentru angajați 6630/6634 buc. 5 1.463,70 7.318,50 

4 Echipament de autoasigurare individuală pentru copii 6500/6539 buc. 40 1.660,05 66.402,00 

5 Ventiloconvector electric 6637/6638 buc. 3 476,00 1.428,00 

6 Scară cu 2 tronsoane, pliabilă, din aluminiu, cu H lucru de 2,60 m 6639 buc. 1 184,45 184,45 

7 Scară aluminiu 2x9 trepte cu înălțime maximă de lucru de 5,00 m 6640 buc. 1 714,00 714,00 

8 Scară aluminiu 2x12 trepte cu înălțime maximă de lucru de 6,50 m 6641 buc. 1 1.053,15 1.053,15 

9 Scară aluminiu 3x12 trepte cu înălțime maximă de lucru de 8,48 m 6642 buc. 1 2.076,55 2.076,55 

10 Trusă medicala de prim ajutor nedetașabilă cu fixare pe perete 6643/6644 buc. 2 351,05 702,10 

11 Birou recepție din PAL și MDF, dimensiuni 130x65x125/130 cm  6645 buc. 1 2.182,46 2.182,46 

12 Casetieră pentru birou recepție 130x65x125/130 cu LOGO  6646 buc. 1 791,35 791,35 

13 Raft cu cadru metalic și polițe HDF 120/60 cm, modular 6647 buc. 1 2.076,55 2.076,55 

14 Raft cu cadru metalic și polițe HDF lățime 35 cm, modular 6648/6650 buc. 3 2.319,31 6.957,93 

15 Scaun rotativ profesional cu spătar (schelet metalic cromat) 6651/6652 buc. 2 1.184,05 2.368,10 

16 Masă rustică din bușteni, lemn masiv de pin, 2 m lungime 6653/6662 buc. 10 2.201,50 22.015,00 

17 Bancă rustică din bușteni, lemn masiv de pin, 2 m lungime 6663/6681 buc. 20 1.683,85 33.677,00 

18 Pubelă/coș gunoi de exterior metal/lemn, capacitate 60 litri 6682/6691 buc. 10 1.065,05 10.650,50 

19 Litere volumetrice din lemn masiv pentru LOGO personalizat 3D 6692/6701 buc. 10 315,35 3.153,50 

20 Carcasă pentru mascare hidrant H=140 cm din metal și lemn 6702 buc. 1 2.463,30 2.463,30 

21 Capac H=60 cm din șipci de lemn pentru carcasă mascare hidrant 6703 buc. 1 502,18 502,18 

22 Set masă + 4 scaune din plastic cu spătar și brațe laterale 6704 set 1 773,50 773,50 

23 Masă înaltă din PAL melaminat 18 mm, dimensiuni 120x60x110 cm 6705 buc. 1 1.602,93 1.602,93 

TOTAL :   316.902,95 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 10902 din15.09.2022 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în administarea 
Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 

Galați a obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea 
Gârboavele” 

 
 

Obiectivul de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea 
Gârboavele” face parte integrantă din Proiectul EscapeLand „Dezvoltarea și promovarea 
Turismului Activ la Marea Neagră‟ - cod eMS BSB-1108 - finanțat prin Programul Operațional 
Comun Bazinul Mării Negre 2014 - 2020 Prioritatea 1 - Promovarea afacerilor și a 
antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre; Obiectivul Specific 1.1 - Promovarea în comun a 
afacerilor și antreprenoriatului în sectorul turistic și sectorul cultural.  

În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Galați, a transformat câteva hectare din 
Pădurea Gârboavele într-un Parc de Aventură.  

Obiectivul general a vizat integrarea activităților de recreere în natură, fără însă a 
perturba ecosistemul. Parcul de aventură este o activitate sportivă și recreativă în aer liber, un 
mod foarte plăcut de a petrece timpul liber cu familia și cu prietenii. Un aspect foarte 
important în realizarea acestui tip de parc este acela al impactului asupra mediului. Din acest 
punct de vedere, parcul de aventură este prin excelență un parc ecologic, care nu numai că 
nu distruge pădurea, ci are un efect benefic. 

Nu a fost necesară tăierea de arbori sau realizarea unor construcții extinse pentru 
realizarea parcului. Încadrarea parcului de aventură în mediul forestier este perfectă, atât din 
punct de vedere auditiv, cât și estetic-vizual, departe de poluările fonice și estetice produse de 
alte activități de relaxare specifice turismului. Posibilitatea de a crea un pol de interes turistic 
care să atragă zeci de mii de turiști din toată țara, cu toate implicațiile benefice asupra 
turismului local și a comunității locale, fără distrugeri și influențe negative asupra mediului, 
este atu-ul principal al acestui proiect. Membrii comunității locale vor avea o nouă locație de 
petrecere a timpului liber la aer curat, în mijlocul naturii. Parcul va fi atât o ocazie unde unii pot 
scăpa de stresul cotidian, iar alții, în special copiii, își pot dezvolta aptitudinile fizice și psihice.   

 
Tinând cont de toate aceste aspectele prezentate, precum și pentru a asigura 

funcționarea parcului în parametri cei mai buni, este necesară darea în administarea 
Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a 
obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”.  

 
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. 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, precum şi supunerea spre 
aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 

                                                                                                                                                                              Director executiv, 
                                                                                                                          Marin Popescu 

                                                             

 

        

                                                                                                                                            
 
Șef serviciu, 
Nedelcu Costel/14.09.2022 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
Nr.  10902/15.09.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în administarea 
Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 

Galați a obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea 
Gârboavele” 

 
 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind darea în administarea 
Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a 
obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”. 

Obiectivul de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea 
Gârboavele” face parte integrantă din Proiectul EscapeLand „Dezvoltarea și promovarea 
Turismului Activ la Marea Neagră‟ - cod eMS BSB-1108 - finanțat prin Programul Operațional 
Comun Bazinul Mării Negre 2014 - 2020 Prioritatea 1 - Promovarea afacerilor și a 
antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre; Obiectivul Specific 1.1 - Promovarea în comun a 
afacerilor și antreprenoriatului în sectorul turistic și sectorul cultural.  

În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Galați, a transformat câteva hectare din 
Pădurea Gârboavele într-un Parc de Aventură.  

Obiectivul general a vizat integrarea activităților de recreere în natură, fără însă a perturba 
ecosistemul. Parcul de aventură este o activitate sportivă și recreativă în aer liber, un mod 
foarte plăcut de a petrece timpul liber cu familia și cu prietenii. Un aspect foarte important în 
realizarea acestui tip de parc este acela al impactului asupra mediului. Din acest punct de 
vedere, parcul de aventură este prin excelență un parc ecologic, care nu numai că nu distruge 
pădurea, ci are un efect benefic. 

Nu a fost necesară tăierea de arbori sau realizarea unor construcții extinse pentru 
realizarea parcului. Încadrarea parcului de aventură în mediul forestier este perfectă, atât din 
punct de vedere auditiv, cât și estetic-vizual, departe de poluările fonice și estetice produse de 
alte activități de relaxare specifice turismului. Posibilitatea de a crea un pol de interes turistic 
care să atragă zeci de mii de turiști din toată țara, cu toate implicațiile benefice asupra 
turismului local și a comunității locale, fără distrugeri și influențe negative asupra mediului, este 
atu-ul principal al acestui proiect. Membrii comunității locale vor avea o nouă locație de 
petrecere a timpului liber la aer curat, în mijlocul naturii. Parcul va fi atât o ocazie unde unii pot 
scăpa de stresul cotidian, iar alții, în special copiii, își pot dezvolta aptitudinile fizice și psihice.   

Tinând cont de toate aceste aspectele prezentate, precum și pentru a asigura 
funcționarea parcului în parametri cei mai buni, este necesară darea în administarea Serviciului 
Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a obiectivului 
de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”. 

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare [„În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare 
sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate”]; 

- prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 
completările ulterioare [„Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.”]; 

- prevederile art. 108 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ [„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea 
instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are 
în proprietate”]; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului              
nr. 57/2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea 



 

 

domeniului public şi privat al judeţului” și „Consiliul judeţean are atribuţii privind gestionarea 
serviciilor publice de interes judeţean”]; 

- prevederile art. 173 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul 
judeţean hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă 
gratuită a bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de 
interes judeţean, în condiţiile prezentului cod”]; 

- prevederile art. 173 alin. (5) lit. f) și n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 
consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:  f) sportul și n) turismul”]; 

- prevederile art. 297 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „autorităţile deliberative ale 
administraţiei publice locale, pentru bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a 
dreptului de proprietate publică, respectiv darea în administrare”. 

- prevederile art. 298 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare „autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale, pentru bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 
exercită în numele statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale următoarele prerogative: 

a) ţinerea evidenţei de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii;  
b) stabilirea destinaţiei bunurilor date în administrare; 
c) monitorizarea situaţiei bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt 

în conformitate cu afectaţiunea de uz sau interes public local sau naţional, după 
caz, precum şi cu destinaţia avută în vedere la data constituirii dreptului”. 

- prevederile art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Hotărârea Guvernului sau a consiliului 
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al 
comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin care se constituie dreptul de 
administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de 
inventar a acestuia; 

b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare; 
c) termenul de predare-primire a bunului”. 

- prevederile art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite drepturile și obligațiile 
referitoare la darea în administrare a bunurilor proprietate publică. 

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”].       

 
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 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969082&d=2022-08-29#p-291969082
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969083&d=2022-08-29#p-291969083

