
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2022 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Vânători de trecere a unor bunuri 
imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Vânători și administrarea Consiliului Local 
al UAT Vânători 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: 12268/18.10.2022 

 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, Comisia de specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, 
sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement 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); alin. (5), lit. f) și lit. o) 
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 Vânători pentru trecerea 
unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Vânători și administrarea Consiliului 
Local al UAT Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și administrarea Consiliului 
Județean Galați. 

(2) Se declară de interes public județean imobilele (terenuri) prevăzute la alin. (1). 
(3) Datele de identificare ale bunurilor imobile sunt precizate în anexele 1-5 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Predarea-preluarea bunurilor imobile (terenuri) se va face pe bază de proces verbal, în 

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

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

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               

        Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 

                                                                                                                                                                  Director executiv, 
                                                                                                                                                                                       Popescu Marin 
 
Șef serviciu,              Director executiv adjunct, 
Nedelcu Costel                      Hălășag Sorin 
Marcu Mihai/11.10.2022/1 ex. 
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ANEXA1 

 
Datele de identificare 

 
 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 2.144 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, județul Galați, 
C.F. 114026; 
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ANEXA2 

 
 
 

Datele de identificare 
 
 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 25.530 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, Drum Comunal 
3A-parțial (D.E. 553), județul Galați, C.F. 111586; 
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ANEXA3 

 
Datele de identificare 

 
 
 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 31.314 mp, situat în intravilanul UAT Vânători, localitatea 
Costi, județul Galați, str. Forturilor, C.F. 114045; 
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ANEXA4 

 
Datele de identificare 

 
 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 10.876 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, județul Galați, 
tarla 67, parcelă 873/1, C.F. 114024 
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ANEXA5 

 
 
 

Datele de identificare 
 
 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 1.873 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, drum comunal 
3A-parțial (D.E. 804), județul Galați, C.F. 111564; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 12.268 din 18.10.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al UAT Vânători de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT 
Vânători și administrarea Consiliului Local al UAT Vânători în domeniul public al Judeţului 

Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați 
 

       Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Ghidului de finanțare a Programului de 
realizare a pistelor pentru biciclete, publicat in Monitorul Oficial nr. 968 din data de 5 
octombrie 2022.  
Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră (GES) încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de 
angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru 
mediu. 
      În cadrul acestui Program, Consiliul Județean Galați intenționează să depună spre 
finanțare proiectul “Pista de biciclete în județul Galați pe traseul Lacul Vânători - Costi - 
Vânători - Odaia Manolachi - Pădurea Gârboavele - Cișmele - Smârdan - DJ 251”. 
      Proiectul va viza realizarea unei piste de biciclete care va cuprinde urmatoarele 
elemente: 
- realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/piste pentru biciclete, inclusiv pasaje 
și poduri de-a lungul acestora; 
- șanțuri dalate pentru scurgerea și evacuarea apelor pluviale; 
- achiziția și montarea echipamentelor de protecție; 
- achiziția și montarea echipamentelor de semnalizare; 
- achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete; 
- iluminat public ; 
- contoare utilizatori și alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru bicicliști. 
      Lățimea unei benzi a pistelor pentru bicicliști cu un singur sens va fi de minimum 1,5 m. 
În cazul pistelor pentru bicicliști cu două sensuri, lățimea minimă totală a pistei este de 2,5 m. 
        Pentru porțiunile care traversează poduri/podețe, lățimea benzii/pistei poate fi adaptată 
corespunzător pentru asigurarea deplasării în condiții de siguranță. Distanța laterală față de 
obstacolele din vecinătate are o lățime de minimum 0,5 m. 
         În urma măsurătorilor topografice s-a constatat că o parte din terenurile necesare 
realizării investiției se află pe raza teritorială a Comunei Vânători , în domeniul public al UAT 
Vânători. 
        Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotărâre de consiliu județean de 
aprobare a solicitării adresate Consiliului Local al UAT Vânători de trecere a unor bunuri 
imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Vânători și administrarea Consiliului Local al 
UAT Vânători 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, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistență și 
protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement și 
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, 

                                                                                                                                                                               Popescu Marin 
 
Șef serviciu, Nedelcu Costel      Director executiv adjunct, 
Marcu Mihai11.10.2022/1 ex              Hălășag Sorin  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            
Nr. 12.268/18.10.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al UAT Vânători de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT 
Vânători și administrarea Consiliului Local al UAT Vânători 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 Vânători de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT 
Vânători și administrarea Consiliului Local al UAT Vânători în domeniul public al Judeţului 
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Ghidului de finanțare a Programului de 
realizare a pistelor pentru biciclete, publicat in Monitorul Oficial nr. 968 din data de 5 octombrie 
2022.  

Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră (GES) încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de 
angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru 
mediu. 
      În cadrul acestui Program, Consiliul Județean Galați intenționează să depună spre 
finanțare proiectul “Pista de biciclete în județul Galați pe traseul Lacul Vânători - Costi - 
Vânători - Odaia Manolachi - Pădurea Gârboavele - Cișmele - Smârdan - DJ 251”. 
      Proiectul va viza realizarea unei piste de biciclete care va cuprinde  urmatoarele elemente: 
- realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/piste pentru biciclete, inclusiv pasaje 
și poduri de-a lungul acestora; 
- șanțuri dalate pentru scurgerea și evacuarea apelor pluviale; 
- achiziția și montarea echipamentelor de protecție; 
- achiziția și montarea echipamentelor de semnalizare; 
- achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete; 
- iluminat public ; 
- contoare utilizatori și alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru bicicliști. 
      Lățimea unei benzi a pistelor pentru bicicliști cu un singur sens va fi de minimum 1,5 m. În 
cazul pistelor pentru bicicliști cu două sensuri, lățimea minimă totală a pistei este de 2,5 m. 

        Pentru porțiunile care traversează poduri/podețe, lățimea benzii/pistei poate fi adaptată 
corespunzător pentru asigurarea deplasării în condiții de siguranță. Distanța laterală față de 
obstacolele din vecinătate are o lățime de minimum 0,5 m. 

         În urma măsurătorilor topografice s-a constatat că o parte din terenurile necesare 
realizării investiției se află pe raza teritorială a Comunei Vânători , în domeniul public al UAT 
Vânători. 

        Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotărâre de consiliu județean de 
aprobare a solicitării adresate Consiliului Local al UAT Vânători de trecere a unor bunuri 
imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Vânători și administrarea Consiliului Local al 
UAT Vânători 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. 173 alin. (5) lit. f) și lit. o) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 
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; o) dezvoltare rurală”]; 

- 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 
 


