
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2022 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea 
Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi 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: 10937/16.09.2022 

 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 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 Slobozia Conachi pentru 
trecerea unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea 
Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi 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 Slobozia Conachi de 
aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
        Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 

                                                                                                                                                                  Director executiv, 
                                                                                                                                                                                      Marin POPESCU 
 
 
Șef serviciu,              Director executiv adjunct, 
Nedelcu Costel                     Sorin HĂLĂȘAG 
Marcu Mihai/14.09.2022/1 ex. 
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ANEXĂ 

 
 

Datele  de identificare 
 
 

ale bunului imobil (teren în suprafață de 10.605 mp) pentru care se solicită trecerea din 
domeniul public al UAT Slobozia Conachi  și administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia 
Conachi  în domeniul public al Judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați 

   
- Imobil (teren), în suprafaţă de 10.605 mp, situat în extravilanul UAT Slobozia Conachi, 

județul Galați, tarla 110, parcela 1942/1-LOT 2, nr. cadastral 100245 
 
 
 
 

 
  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.  10937 din 16.09.2022 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui bun imobil (teren) din 
domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea Consiliului Local al UAT 

Slobozia Conachi în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați 

 

 Consiliul Judeţean Galaţi intenționează să depună un proiect cu titlul ”CENTRE 
DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
JUDEȚUL GALAȚI”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea 
și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de 
județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de 
colectare prin aport voluntar. 

             Obiectivul general al acestei componente este accelerarea procesului de 
extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent 
pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în 
vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 

Obiectivul specific este dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient prin 
suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și 
valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile 
directivelor specifice și a tranziției la economia circulară. 
 

Conform ghidului specific, solicitantul va trebui să facă dovada faptului că terenul 
pe care urmează a se efectua investiția îndeplinește următoarele cerințe:  

- demonstrează drepturile asupra imobilului, obiect al proiectului, respectiv dreptul 
de proprietate publică sau dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate 
publică, conform legislației în vigoare, după caz, pe o perioadă de cinci ani de la 
data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. 

- În cererea de finanțare vor fi detaliate condițiile cumulative pe care trebuie să le 
îndeplinească imobilul care face obiectul proiectului propus spre finanțare, 
respectiv: 
 să fie asigurată suprafața minimă a terenului conform cerințelor din 

proiectul-tip; 
 să fie liber de sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului; 
 să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale sau dreptului 

comun; 
 să se afle în proprietatea beneficiarului sau beneficiarul deține un drept real 

asupra imobilului-teren cel puțin până la finalul anului 2035. 
- Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin 

care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la 
finalizarea perioadei de durabilitate. 

De asemenea, solicitantul va prezenta în cererea de finanțare amplasamentul 
terenului pe care se va desfășura proiectul și va declara că amplasamentul investiției 
este în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
În consecință, pentru ca proiectul să îndeplinească condițiile de eligibilitate în ceea 

ce privește terenul pe care va fi amplasat (dat fiind faptul că Județul Galați nu deține în 
proprietate un asemenea imobil - teren), vă supunem analizei și aprobării solicitarea ce 
vizează trecerea în domeniul public al Județului Galați a suprafeței de teren de 10.605 
mp, situat în extravilanul UAT Slobozia Conachi, tarlaua 110, parcela1942/1- LOT 2 , nr. 
cadastral 100245.  



Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotărâre de consiliu județean de 
aprobare a solicitării adresate Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui 
bun imobil (teren în suprafață de 10.605 mp) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi 
și administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al judeţului 
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în 
sensul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea 
procedurii de dezbatere publică. 

 Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 
pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoza 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, 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, Director executiv adjunct, 
Nedelcu Costel        Sorin HĂLĂȘAG 
Marcu Mihai14.09.2022/1 ex.  

    

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            
Nr. 10937/16.09.2022 
 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT 

Slobozia Conachi și administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul 
public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați 

 
 

 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT 
Slobozia Conachi și administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul 
public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Consiliul Judeţean Galaţi intenționează să depună un proiect cu titlul ”CENTRE DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL 
GALAȚI”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C3 – 
Managementul Deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor 
de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe/comune, Subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. 

             Obiectivul general al acestei componente este accelerarea procesului de extindere și 
modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea 
separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 
directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 

Obiectivul specific este dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient prin 
suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a 
deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice 
și a tranziției la economia circulară. 
 

Conform ghidului specific, solicitantul va trebui să facă dovada faptului că terenul pe care 
urmează a se efectua investiția îndeplinește următoarele cerințe:  

- demonstrează drepturile asupra imobilului, obiect al proiectului, respectiv dreptul de 
proprietate publică sau dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică, 
conform legislației în vigoare, după caz, pe o perioadă de cinci ani de la data 
previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. 

- În cererea de finanțare vor fi detaliate condițiile cumulative pe care trebuie să le 
îndeplinească imobilul care face obiectul proiectului propus spre finanțare, respectiv: 
 să fie asigurată suprafața minimă a terenului conform cerințelor din proiectul-tip; 
 să fie liber de sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului; 
 să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale sau dreptului comun; 
 să se afle în proprietatea beneficiarului sau beneficiarul deține un drept real 

asupra imobilului-teren cel puțin până la finalul anului 2035. 
- Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care 

este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea 
perioadei de durabilitate. 

De asemenea, solicitantul va prezenta în cererea de finanțare amplasamentul terenului 
pe care se va desfășura proiectul și va declara că amplasamentul investiției este în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 



În consecință, pentru ca proiectul să îndeplinească condițiile de eligibilitate în ceea ce 
privește terenul pe care va fi amplasat (dat fiind faptul că Județul Galați nu deține în 
proprietate un asemenea imobil - teren), vă supunem analizei și aprobării solicitarea ce 
vizează trecerea în domeniul public al Județului Galați a suprafeței de teren de 10.605 mp, 
situat în extravilanul UAT Slobozia Conachi, tarlaua 110, parcela 1942/1-LOT 2, nr. cadastral 
100245.  

Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotărâre de consiliu județean de 
aprobare a solicitării adresate Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui bun 
imobil (teren în suprafață de 10.605 mp) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și 
administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al judeţului Galaţi 
și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 294, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, 
după caz”];  

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a 
judeţului”]; 

- 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”]. 

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 
 


