
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ____________________  2022 
 

privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12511/24.10.2022 

Consiliul Judeţean  Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, respectiv, nr. 6 - de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Având în vedere declarația Secretarului General al Județului Galați, dată în 
conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Procesul–verbal nr. 7180/15.06.2022 întocmit de Comisia specială 
de inventariere a domeniul public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia 
Președintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 225/23.03.2022; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001 privind însușirea 
inventarului bunurilor imobile și mobile care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere anexa nr. 1 – „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului Galați” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9), 
(10), (12), (13) și alin. (16) lit. b), precum şi ale art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, 
însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001, cu modificările și 
completările ulterioare și atestat potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 
privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Galați, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I - 
„Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează: 

 
La poziția nr. 2: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu administrativ – Consiliul Județean Galați”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„Str. Eroilor nr. 16, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  
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Suprafață teren 1.162 mp, nr. cadastral 112639, intravilan, neîmprejmuit, cu limite 

materializate între punctele 1-2 prin gard de plasă, între punctele 2-3 limita este parțial 

materializată prin gard de plasă, între punctele 3-4-5-6 limitele sunt nematerializate, iar între 

punctele 6-1 limita este materializată prin gard de beton,  

având ca vecinătăți: la est – proprietate particulară, la nord – proprietate particulară, la vest 

– str. Eroilor, la sud – Str. Eroilor;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care este edificată construcția administrativă și 

social culturală:  

Nr. cadastral 112639 – C1 – clădire monument istoric; subsol parțial, demisol, parter, 

mansardă; suprafață construită la sol: 290 mp; suprafață construită desfășurată: 756 mp; 

construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din 

carton bituminat.” 

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”; 
- coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.483,261 mii lei din care 1.315,670 mii lei – teren”. 

  

La poziția 12: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„Str. Mihai Bravu nr. 16, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 3.780 mp, nr. cadastral 111292, intravilan, împrejmuit,  

având ca vecinătăți: la est – domeniul public municipiul Galați, la nord – proprietate 

particulară, la vest – str. Mihai Bravu, la sud – proprietate particulară;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt edificate construcții  administrative și 

social culturale și construcții anexă:  

Nr. cadastral 111292 – C1 – Bibliotecă - clădire monument istoric; demisol, parter, 2 etaje, 

pod; suprafață construită la sol: 770 mp; suprafață construită desfășurată: 2.657 mp; 

construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din 

tablă; dotată cu lift; edificată în anul 1922; 

Nr. cadastral 111292 – C2 – Depozit de carte; subsol, parter, 2 etaje; suprafață construită la 

sol: 358 mp; suprafață construită desfășurată: 1.374 mp; construcție din cărămidă și cadre 

din beton armat; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; dotată cu lift; edificată în anul 

1922; 

Nr. cadastral 111292 – C3 – atelier, magazii și centrală termică; parter; suprafață construită 

la sol/desfășurată: 264 mp; construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip 

șarpantă cu învelitoare din tablă;  

Nr. cadastral 111292 – C4 – garaj; parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 53 mp; 

construcție din structură metalică.” 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.212,10 mii lei din care 6.303,20 mii lei – teren”. 

 

La poziția 15: 

coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„str. Regiment 11 Siret nr. 6A, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 179.832 mp, nr. cadastral 116902, intravilan, împrejmuit,  

având ca vecinătăți: la nord - proprietate publică municipiul Galaţi, la sud - Str. Falezei, la 

vest - Str. Saturn, la est - str. Regiment 11 Siret;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt edificate construcții administrative și 

social culturale și construcții anexă:  

Nr. cadastral 116902 – C1 – clădire muzeu; subsol, demisol, parter, etaj 1 și parțial etaj 2; 

suprafață construită la sol: 1.734 mp; suprafață construită desfășurată: 5.688 mp; suprafață 
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utilă: 4.181,52 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș cu ATIC,  

izolație din carton bituminat; edificată în anul 1999;  

Nr. cadastral 116902 – C9 – Poartă Vest Muzeu; parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 47 mp; construcție din cărămidă și beton; acoperiș cu ATIC, izolație din 

carton bituminat; edificată în anul 2008; 

Nr. cadastral 116902 – C12 – Clădire Sediu Grădina Botanică; parter; suprafață construită 

la sol/desfășurată: 110 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș tip 

sandwich;  

Nr. cadastral 116902 – C14 – Poartă Nord Muzeu; parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 42 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș cu ATIC, 

izolație din carton bituminat; edificată în anul 2008; 

Nr. cadastral 116902 – C15 – Grup sanitar poartă Nord Muzeu; parter; suprafață construită 

la sol/desfășurată: 37 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș cu 

ATIC, izolație din carton bituminat.” 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.054,170 mii lei din care 78.408,932  mii lei – 

teren”. 

 

La poziția 26: 

coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„str. Traian nr. 393, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 19.460 mp, nr. cadastral 110508, intravilan, împrejmuit cu gard beton pe 

laturile 1-18, 19-20, 21-1 și neîmprejmuit  pe laturile 18-19, 20-21,  

având ca vecinătăți: la nord - Str. Ştefan cel Mare, la sud - Str. Tunelului, la vest – bd. 

George Coşbuc, la est - Str. Traian; categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt 

edificate construcții administrative și social culturale:  

Nr. cadastral 110508 – C1 - Pavilion internări - Camera de Gardă; subsol tehnic, parter, 1 

etaj; suprafață construită la sol: 325 mp; suprafață construită desfășurată: 650 mp; 

construită din stuctură de beton armat și zidărie; acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare 

din tablă; edificată în anul 1993;  

Nr. cadastral 110508 – C2 - Terapie intensivă – corp A; parter; suprafaţă construită la 

sol/desfășurată: 197 mp; construită din structură de beton armat şi zidărie; acoperiş tip 

şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C3 – Hol; parter, suprafaţă construită la sol/desfășurată: 79 mp; 

construită din structură de beton armat şi zidărie; edificată în anul 1900;  

Nr. cadastral 110508 – C4 – Laborator analize – corp A; demisol parțial, parter; suprafaţă 

construită la sol: 359 mp; suprafață construită desfășurată: 718 mp;  construită din structură 

de beton armat şi zidărie; acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în 

anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C5 - Corp A; parter, 1 etaj; suprafață construită la sol: 226 mp; 

suprafață construită desfășurată: 451 mp; construită din structură de beton armat şi zidărie, 

acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C6 - Corp A; demisol parțial, parter; suprafață construită la sol: 324 

mp; suprafață construită desfășurată: 648 mp; construită din structură de beton armat şi 

zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C7 – Hol - Corp A; demisol parțial, parter; suprafaţa construită la sol: 

139 mp; suprafață construită desfășurată: 278 mp; construită din structură de beton armat şi 

zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C8 - Bloc alimentar și Pavilion administrativ; demisol, parter, 1 etaj; 

suprafaţa construită la sol: 176 mp; suprafață construită desfășurată: 528 mp; construită din 
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structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; 

edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C9 - Cabină poartă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

34 mp; construcţie din zidărie, planşeu beton; edificată în anul 1962; 

Nr. cadastral 110508 – C10 – Bazin apă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:    

87 mp; construcție din beton; edificată în anul 1993; 

Nr. cadastral 110508 – C11 – Stație hidrofor; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 24 mp; 

construcție din beton; edificată în anul 1993; 

Nr. cadastral 110508 – C12 – Centrală telefoane; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 53 mp; structură din zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din 

tablă; edificată în anul 1900;  

Nr. cadastral 110508 – C13 – Gheretă portar; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

17 mp; structură din zidărie, planșeu din beton; edificată în anul 1962; 

Nr. cadastral 110508 – C14 – Staţie clorinare și Atelier mecanic; parter; suprafaţa construită 

la sol/desfășurată:71 mp; construcție din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn, 

învelitoare din tablă; edificată în anul 1960; 

Nr. cadastral 110508 – C15 – Pavilion B; parter, 1 etaj; suprafaţa construită la sol: 344 mp; 

suprafață construită desfășurată: 688 mp; construită din structură de beton armat şi zidărie, 

acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C16 – Gheţărie și Magazie alimente; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 10 mp; construită din beton și piatră; edificată în anul 1965; 

Nr. cadastral 110508 – C17 – Pivniță Beci; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

76 mp; pereţi din zidărie; edificată în anul 1930; 

Nr. cadastral 110508 – C18 – Centrală termică; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 219 mp; construită din beton armat, planşeu din beton armat; edificată în 

anul 1993; 

Nr. cadastral 110508 – C19 – Atelier tâmplărie; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 123 mp; construită din cărămidă, învelitoare carton; edificată în anul 1960; 

Nr. cadastral 110508 – C20 – Spălătorie; parter; suprafaţa construită  la sol/desfășurată: 

218 mp; structură din beton armat şi zidărie, învelită cu tablă; edificată în anul 1969; 

Nr. cadastral 110508 – C21 – Pavilion D; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:  

659 mp; structură din zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată 

în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C22 – Crematoriu; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:  

35 mp; edificată din beton armat, zidărie din cărămidă, planşeu de beton armat; edificată în 

anul 1975; 

Nr. cadastral 110508 – C25 – Morgă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 45 mp; 

structură din zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 

1910; 

Nr. cadastral 110508 – C26 – Laborator microbiologie moleculară; demisol, parter; 

suprafaţa construită la sol: 1.384 mp; suprafață construită desfășurată: 2.768 mp; structură 

din beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; 

edificată în anul 2020; 

Nr. cadastral 110508 – C27 – Centrală termică; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 41 mp; structură din beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş tip 

şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 2020”; 

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”;  

- coloana 5 va avea următorul cuprins:„30.455,296 mii lei din care 6.857,529 mii lei - teren"; 



HOTĂRÂREA Nr. ______ din _________________ 2022 
Pag. nr. 5 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 867/16.08.2002; 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 111/26.05.2017; Procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 12919/08.12.2020; Certificatul de atestare a edificării construcției 

nr.1417/10.12.2020; CF nr. 110508 Galați”; 

 

La poziția 39: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu administrativ – Consiliul Județean Galați” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„Str. Radu Negru nr. 1B, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 5.540 mp, nr. cadastral 123880, intravilan, împrejmuit, având ca vecinătăți: 

la nord - Str. Radu Negru, la sud – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați și UM, la vest – 

Școală generală, la est – Grup școlar Radu Negru; categoria de folosință: curți construcții – 

5.007 mp și drum – 533 mp, pe care sunt edificate construcții administrative și social 

culturale și construcții anexă: 

Nr. cadastral 123880 – C1 - Clădire administrativă; subsol, parter, 2 etaje; suprafață 

construită la sol: 716 mp; suprafață construită desfășurată: 2.203 mp; construită din 

structură de beton armat și zidărie, planşee din beton armat, izolație din carton bituminat; 

edificată în anul 1968; 

Nr. cadastral 123880 – C2 - Anexă; subsol, parter; suprafață construită la sol: 430 mp; 

suprafață construită desfășurată: 526 mp; construită din structură de beton armat și zidărie, 

planşee din beton armat, izolație din carton bituminat; edificată în anul 1968”; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.856,70 mii lei din care 871,20 mii lei – teren”. 

 

La poziția 249: 

- coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"; 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Unitatea medico-socială Gănești”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„localitatea Gănești, Cvartal 22, P 278/2, 279/1, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 304/2, 305, 306/2, 309/1, comuna Cavadinești, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 51.710 mp, nr. cadastral 102658, intravilan, împrejmuit cu gard beton pe 

laturile 15-17-19-22, gard de plasă pe laturile 22-26 și nematerializat  pe laturile 1-15, 26-1,  

având ca vecinătăți: la nord – drum comunal DC 36, la vest – proprietate privată, la est – 

proprietate privată, la sud – proprietate privată; categoria de folosință: arabil – 13.805 mp, 

pădure – 9.695 mp, livadă – 5.251 mp, vie – 406 mp, pășune – 2.554 mp, curți construcții – 

19.999 mp, pe care sunt edificate construcții administrative și social culturale, construcții 

industriale și edilitare și construcții anexă:  

Nr. cadastral 102658 – C1 – Casă portar; parter, pod; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 28 mp; construită din stuctură de beton și zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1969;  

Nr. cadastral 102658 – C2 – Locuință medic; parter, pod; suprafaţă construită la 

sol/desfășurată: 132 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1978; 

Nr. cadastral 102658 – C3 – Pavilion 2; subsol parțial, parter, etaj parțial, pod; suprafaţă 

construită la sol: 363 mp; suprafață construită desfășurată: 694 mp; construită din structură 

de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 

1910; 

Nr. cadastral 102658 – C4 – Pavilion central – subsol parțial, parter, etaj parțial, pod; 

suprafaţă construită la sol: 932 mp; suprafață construită desfășurată: 1.032 mp;  construită 
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din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn cu învelitoare din tablă zincată; 

edificată în anul 1910; 

Nr. cadastral 102658 – C5 – Magazie alimente; parter, pod; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 60 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1968; 

Nr. cadastral 102658 – C6 -Morga; parter, pod; suprafață construită la sol/desfășurată:      

21 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare 

din tablă zincată; edificată în anul 1988; 

Nr. cadastral 102658 – C7 – Magazie lemne; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

40 mp; construită din paiantă; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din tablă zincată; 

edificată în anul 1910;  

Nr. cadastral 102658 – C8 – Grajd animale; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 159 mp; construită din paiantă; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din 

tablă zincată; edificată în anul 1910;  

Nr. cadastral 102658 – C9 – Depozit carburanți; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 19 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1970; 

Nr. cadastral 102658 – C10 – Garaj auto; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 151 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1957; 

Nr. cadastral 102658 – C11 – Spălătorie; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 256 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1910; 

Nr. cadastral 102658 – C12 – Pavilion 1; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 157 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1910; 

Nr. cadastral 102658 – C13 – Stație clorinare; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 24 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1978; 

Nr. cadastral 102658 – C14 – Birouri; parter, pod; suprafaţa construită la sol/desfășurată:  

70 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare 

din tablă zincată; edificată în anul 1969; 

Nr. cadastral 102658 – C15 Casa de apă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:   

11 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare 

din tablă zincată; edificată în anul 1976; 

Nr. cadastral 102658 – C20 – Pavilion 3; demisol, parter, etaj 1 parțial, etaj 2 parțial; 

suprafaţa construită  la sol: 1.024 mp; suprafață construită desfășurată: 3.607 mp; 

construită din structură de beton armat şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din 

tablă tip țiglă; edificată în anul 2020; 

Nr. cadastral 102658 – C21 – Stație pompe; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

21 mp; construită din structură de beton şi zidărie; planșeu beton, izolație din carton 

bituminat; edificată în anul 2020; 

Nr. cadastral 102658 – C22 – Rezervor incendiu; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 39 mp; construită din structură de metal; edificată în anul 2020.”; 

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”;  

- coloana 5 va avea următorul cuprins: 18.419,075 mii lei din care 494,582 mii lei - teren"; 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 867/16.08.2002; 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 385/14.11.2003; Hotărârea Consiliului Județean 

Galați nr. 699/26.10.2011; Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                     
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nr. 10441/01.10.2020; Certificatul de atestare a edificării nr. 6105/10.12.2020; CF nr. 

102658 Cavadinești.” 

 

La poziția 252: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu administrativ – Consiliul Județean Galați”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„Str. Eroilor nr. 13 A, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 897 mp, nr. cadastral 104400, intravilan, neîmprejmuit, cu limite 

materializate între punctele 1-2-3-4-5 și punctele 7-8-9-10 prin perete de construcție, între 

punctele 10-1 prin gard de beton și perete de construcție, iar între punctele 5-6-7 

nematerializate, având ca vecinătăți: la est – proprietate particulară, la nord – Str. Eroilor, la 

vest – proprietate particulară, la sud – proprietate particulară;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care este edificată construcția administrativă și 

social culturală:  

Nr. cadastral 104400 – C1 – clădire monument istoric cu destinația Sediu administrativ; 

demisol, parter; suprafață construită la sol: 251 mp; suprafață construită desfășurată: 331 

mp; construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip șarpantă din lemn, 

învelitoare din carton bituminat; edificată în anul 1900”; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.376,182 mii lei din care 1.357,478 mii lei – teren”. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean 

Galați, precum și în Monitorul Oficial al județului Galați. 
 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 

 
        

                                                                                              
                                                                                                             

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                               Director executiv, 
                                                                                                                                                                        Marin POPESCU 
 
 
 
 
Șef serviciu, Director executiv adjunct, 
Eugenia PUFU        Sorin HĂLĂȘAG 
20.10.2022/1 ex. 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                   
Nr. 12511/24.10.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați 

 
Promovarea prezentului proiect de act administrativ are drept scop modificarea unor 

poziții din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, însușit prin 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001, cu modificările și completările ulterioare  
și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Rațiunea pentru care sunt necesare aceste modificări o reprezintă necesitatea 

identificării și descrierii cât mai fidele, în concordanță cu datele înscrise în documentele de 
proprietate și cu realitatea din teren, a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al județului Galați la pozițiile respective și pentru care Consiliul Județean 
Galați intenționează să depună o serie de cereri de finanțare în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta C5 — 
Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice, Operațiunea B.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare 
energetică moderată) a clădirilor publice, precum și apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 - Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

 
Potrivit ghidurilor specifice, pentru ambele apeluri, datele exacte privind suprafața 

desfășurată a imobilelor sunt absolut necesare pentru stabilirea finanțărilor, aceste sume 
fiind integral suportate de PNRR.  

De asemenea, solicitanții eligibili trebuie să facă dovada că dețin (în proprietate 
publică sau administrare) și ocupă (își desfășoară activitatea) o clădire publică (inclusiv în 
cadrul parteneriatelor). 

Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra 
imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform 
legislației în vigoare: 

a) dreptul de proprietate publică, 
b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică. 
În cazul proprietății, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară trebuie să 

fie definitivă. 
Imobilul care face obiectul proiectului și care implică execuţia de lucrări de 

construcţii, trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii: 
- să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului, 
- să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru 

realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, 
- să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 

comun. 
 
Ținând cont de toate aceste aspecte, Comisia specială de inventariere a domeniului 

public şi privat al judeţului Galaţi, împreună cu specialiști din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Galați, au procedat la verificarea îndeplinirii tuturor 
criteriilor de eligibilitate în vederea obținerii de finanțări pentru mai multe imobile (clădiri 
publice).   

Imobilele vizate aparțin domeniului public al Județului Galați și sunt înscrise în 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, însușit prin Hotărârea 



 
 

Consiliului Județean Galați nr. 109/2001, cu modificările și completările ulterioare și atestat 
în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu 
modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I - „Bunuri imobile”, la pozițiile 2, 12, 15, 
26, 39, 249 și 252. 

 Astfel, cu ocazia efectuării măsurătorilor cadastrale realizate cu aparatură 
performantă de către topografi autorizați, au rezultat unele diferențe în plus sau în minus 
între măsurătorile topografice și cele înscrise în inventar. De asemenea, s-a constatat că la 
unele construcții nu era specificat anul edificării iar la altele regimul de înălțime nu era cel 
real. În consecință, au fost actualizate și cărțile funciare ale imobilelor în cauză, în 
concordanță cu noile informații tehnice ale construcțiilor. 

 
În acest context, se impune modificarea pozițiilor 2, 12, 15, 26, 39, 249 și 252 din 

inventar, după cum urmează: 
 

- la poziția 2 denumirea bunului este „Sediu administrativ – Consiliul Județean Galați” în 
loc de „Clădire administrativă - Direcţia Economie şi Finanţe, Consiliul Judeţean Galaţi” 
deoarece Direcția Economie și Finanțe face parte din structura aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Galați și nu are personalitate juridică; elementele de identificare se 
completează pentru construcția C1 cu subsol parțial, podul se înlocuiește cu mansardă iar 
suprafața construită desfășurată se modifică de la 736 mp la 756 mp; se completează anul 
dării în folosință (anul edificării construcției) cu 1965; se modifică valoarea de inventar în 
urma actualizării acesteia în condițiile legii; de asemenea, la construcția C1 se menționează 
„clădire monument istoric” deoarece aceasta se află pe Lista monumentelor istorice 
conform Ordinului ministrului culturii nr. 2828 din 24.12.2015. 

- la poziția 12 se modifică elementele de identificare în ceea ce privește regimul de 
înălțime pentru construcția C1, precum și suprafețele construite la sol și desfășurate pentru 
construcțiile C1, C2 și C3; de asemenea se modifică valoarea de inventar în urma 
actualizării acesteia în condițiile legii; 

- la poziția 15 se modifică elementele de identificare în urma actualizării datelor tehnice 
cuprinse în Cartea Funciară nr. 116902 - Unitatea administrativ-teritorială municipiul Galați. 
Astfel, au fost eliminate (radiate) construcțiile C2 și C3, acestea fiind incluse în construcția 
C1 - clădire muzeu, căreia i s-a modificat atât geometria cât și suprafața construită la sol și 
cea desfășurată. Construcțiile C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C13, C16 au fost radiate din 
cartea funciară ca fiind eronat intabulate ca și clădiri. În ceea ce privește valoarea de 
inventar, aceasta se modifică în urma actualizării în condițiile legii;     

- la poziția 26 se modifică elementele de identificare cu privire la suprafețele construite 
și desfășurate și a regimului de înălțime aferente construcțiilor; se elimină două construcții, 
construcțiile C23 și C24 deoarece, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
176/24.09.2018, a fost aprobată trecerea acestora din domeniul public al județului Galați și 
administrarea Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” în domeniul 
privat al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galaţi, în vederea demolării, 
acestea fiind radiate din Cartea Funciară nr. 110508 - Unitatea administrativ-teritorială 
municipiul Galați; se adaugă două construcții nou edificate, construcțiile C26 – Laborator 
microbiologie moleculară și C27 – Centrală termică, pentru care a fost încheiat Procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12919/08.12.2020 și în baza căruia a fost emis 
Certificatul de atestare a edificării construcției nr.1417/10.12.2020. În ceea ce privește 
valoarea de inventar, aceasta se modifică în urma efectuării reevaluării activelor fixe 
corporale în condițiile legii, la care se adaugă valoarea celor două construcții C26 și C27 
nou edificate; „Situația juridică actuală” se va completa cu Hotărârea Guvernului nr. 
867/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în 
administrarea consiliilor judeţene respective, precum și Procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 12919/08.12.2020 și Certificatul de atestare a edificării construcției 
nr.1417/10.12.2020 emis de Primăria municipiului Galați; 

 



 
 

- la poziția 39 denumirea bunului se modifică din „Clădire administrativă Centrul de 
plasament «NEGRU VODĂ» Galaţi, corp dormitoare, bloc alimentar” în „Sediu administrativ 
– Consiliul Județean Galați”, motivat de faptul că, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr. 8/26.01.2017 s-a aprobat închiderea Centrului de plasament, intenționându-se utilizarea 
imobilului în continuare ca sediu administrativ; se modifică elementele de identificare cu 
privire la adresa imobilului: „str. Radu Negru nr. 1B” în loc de „str. Radu Negru nr. 3”, 
conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați nr. 307/30.07.2020 privind 
aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați, Anexa 2, poziția 4471; datele 
tehnice ale construcțiilor C1 și C2 se completează cu suprefețele construite desfășurate 
rezultate din măsurătorile cadastrale, precum și cu elementele de structură, tipul de 
materiale componente și anul edificării construcțiilor; se modifică valoarea de inventar în 
urma actualizării acesteia în condițiile legii;      

- la poziția 249 se completează codul de clasificare „1.6.2"; denumirea bunului se 
modifică, din „Spitalul de psihiatrie Gănești” în  „Unitatea medico – socială Gănești”, în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 385/14.11.2003 privind înființarea Unității medico-
sociale Gănești; elementele de identificare ale bunului se modifică în concordanță cu datele 
tehnice cuprinse în Cartea Funciară nr. 102658 - Unitatea administrativ-teritorială 
Cavadinești a imobilului cu numărul cadastral 102658/Cavadinești, înființată ca urmare a 
alipirii următoarelor 5 imobile având numerele cadastrale: 101984 / CF.101984, 101990 / 
CF.101990, 101995 / CF.101995, 102104 / CF.102104 și 102105 / CF.102105.  Inițial, 
suprafața de teren aferentă fostului Spital de psihiatrie Gănești era de 25.724 mp - din acte 
și 25.261 mp – măsurată, înscrisă în două cărți funciare, respectiv  CF nr. 102104 cu 
24.628 mp și CF nr. 102105 cu 633 mp. Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
699/26.10.2011 a fost aprobată demararea procedurilor în vederea achiziționării unui teren 
situat în județul Galați, comuna Cavadinești, sat Gănești, în domeniul public al județului 
Galați, iar prin contractele de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1220/24.11.2011, nr. 
1221/24.11.2011 și nr. 1325/28.12.2011 de Biroul Notarului Public Barău Zâna, au fost 
achiziționate terenurile în suprafață de 7.472,22 mp înscris în CF nr. 101990,  în suprafață 
de 13.812 mp înscris în CF nr. 101984 și în suprafață de 5.165 mp înscris în CF nr. 
101995. Ulterior, prin Actul de alipire autentificat sub nr. 3200/13.09.2017 de Biroul 
Notarului Public Palade Costel, cele 5 terenuri au fost alipite rezultând terenul cu suprafața 
totală de 51.710 mp identificat cu nr. cadastral nou 102658. În ceea ce privește construcțiile 
edificate, prin alipirea celor 5 imobile a rezultat un număr de 19 construcții numerotate de la 
C1 la C19, din care construcțiile C16, C17, C18 și C19 au fost desființate în baza 
Procesului-verbal de autodemolare nr. 4051/29.10.2018 emis de Primăria comunei 
Cavadinești. De asemenea, au fost înscrise în cartea funciară construcțiile C20, C21 și C22 
în baza Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10441/01.10.2020 și a 
Certificatului de atestare a edificării nr. 6105/10.12.2020 emis de Primăria comunei 
Cavadinești. Valoarea de inventar se modifică în urma actualizării acesteia în condițiile legii; 
„Situația juridică actuală” se va completa cu Hotărârea Guvernului nr. 867/16.08.2002 
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene 
respective, precum și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
10441/01.10.2020 și Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 6105/10.12.2020 
emis de Primăria comunei Cavadinești; 

- la poziția 252 denumirea bunului se modifică din „Clădire administrativă - Direcţia de 
Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţean Galaţi” în „Sediu administrativ – Consiliul 
Județean Galați” deoarece Direcția de Dezvoltare Regională face parte din structura 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați și nu are personalitate juridică; 
elementele de identificare se completează pentru construcția C1 cu „monument istoric” 
deoarece imobilul se regăsește pe Lista monumentelor istorice din județul Galați, făcând 
parte din „Ansamblul urban Str. Eroilor”- cod LMI: GL-II-B-03040, subsolul se înlocuiește cu 
demisol, suprafața construită la sol se modifică de la 240 mp la 251 mp iar suprafața 
construită desfășurată de la 320 mp la 331 mp, se completează cu anul edificării 
construcției: 1900; se modifică valoarea de inventar în urma actualizării acesteia în 
condițiile legii.  



 
 

Precizăm că valorile de inventar ale bunurilor, cuprinse la pozițiile propuse a fi 
modificate, sunt stabilite și actualizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 
81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor 
publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu procedura prevăzută în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, propunem modificarea pozițiilor 2, 12, 15, 26, 39, 249 și 252 din Inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, însușit prin Hotărârea nr. 
109/2001 a Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările ulterioare și atestat în 
Secţiunea I „Bunuri imobile” din anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Bunurile în cauză nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de 

proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter special 
privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor 
preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu 
sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii și nu sunt declarate prin acte normative 
de uz sau de interes public naţional. 

 
Totodată, arătăm că proiectul, însoţit de toate documentele necesare, a fost 

comunicat ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în vederea obţinerii 
punctului de vedere legal cu privire la acestea, prin adresa nr. 7886/29.07.2022. 

Cu adresa nr. MDLPA-89474/DPFBL-4151/26.09.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 7886/05.10.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a transmis punctul de verere, în care sunt formulate unele recomandări de 
formă a proiectului de hotărâre supus analizei.  

Drept urmare, prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în concordanță cu toate 
observațiile și recomandările ministerului. 

 
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. 

 
Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisiile de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, 
respectiv, 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. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA  

                                                                                                                                               Director executiv, 
                                                                                                                                                                            Marin POPESCU 
 
 
Șef serviciu, Director executiv adjunct, 
Eugenia PUFU        Sorin HĂLĂȘAG 
20.10.2022/1 ex.  



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 

Nr.12511/24.10.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 

domnul Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind atestarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galaţi. 

 

Consiliul Județean Galați intenționează să depună o serie de cereri de finanțare în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte  

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta C5 — Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi 

pentru eficiență  energetică  și  reziliență  în  clădiri  publice,  Operațiunea  B.1 -  

Renovarea  integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor 

publice, precum și apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 

publice, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 

publice.  

Potrivit Ghidurilor specifice privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din 

fondurile europene aferente PNRR în cadrul celor două apeluri de proiecte, datele exacte 

privind suprafața desfășurată a imobilelor sunt absolut necesare pentru stabilirea 

finanțărilor, aceste sume fiind integral suportate de PNRR. 

De asemenea, solicitanții eligibili trebuie să facă dovada că dețin (în proprietate 

publică sau administrare) și ocupă (își desfășoară activitatea) o clădire publică (inclusiv în 

cadrul parteneriatelor), să demonstreze existența dreptului invocat asupra imobilului pe 

care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform legislației în 

vigoare. 

Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, la momentul 

depunerii cererilor de finanțare sunt prezentate următoarele documente: înregistrarea 

imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și 

încheierea). Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de 

zile calendaristice înainte de data depunerii acestora. 

Ținând cont de toate aceste aspecte mai sus prezentate, Comisia specială de 

inventariere a domeniului public şi privat al judeţului Galaţi, împreună cu specialiști din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați, au procedat la verificarea 

îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate în vederea obținerii de finanțări pentru mai multe 

imobile (clădiri publice) aflate în domeniului public al Județului Galați. 

  



 

 

Astfel, a apărut necesitatea actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al județului Galați, însușit prin Hotărârea nr. 109/2001 a Consiliului Județean Galați, 

cu modificările și completările ulterioare și atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și  al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județului Galați, cu modificările și completările ulterioare, la 

Secțiunea I „Bunuri imobile”, în sensul modificării pozițiilor 2, 12, 15, 26, 39, 249 și 252, 

conform inventarului întocmit de către Comisia specială de inventariere a domeniului public 

şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 225/23.03.2022.  

 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.   

Astfel, conform dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 607 alin. (4), „Modificările 

inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 

atestate prin hotărâre a Guvernului, anterior intrării în vigoare a prezentului cod, se atestă 

prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz”.  

În acest sens, „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special 

constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să 

exercite atribuţiile respective, după caz.” [art. 289 alin. (2)]. „Inventarul prevăzut la alin. (2) 

se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.” 

[art. 289 alin. (5)] 

„Hotărârea va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în condiţiile legii, cel 

puţin de următoarele documente: 

 a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, însoţite de extrase de carte 

funciară, din care să reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară şi faptul că 

bunul în cauză nu este grevat de sarcini; 

 b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-

teritoriale din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul 

adoptării hotărârii.” [art. 289 alin. (6)]  

„Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul 

administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în termenul prevăzut la 

art. 197 alin. (1).” [art. 289 alin. (9)] 

„Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite în termen de 

maximum 60 zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (9) un punct de vedere 

cu privire la proiectul hotărârii, precum şi la documentaţia aferentă acesteia, pe baza 

consultării autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a 

bunului/bunurilor care fac obiectul hotărârii.” [art. 289 alin. (10)] 

„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul 

de vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, 

autorităţile administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în 

proiectul hotărârii prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la 

cunoştinţă a acestuia.” [art. 289 alin. (12)] 



 

 

„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul 

de vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, 

precum şi în cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea autorităţii 

executive, adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din domeniul 

public al unităţii administrativ-teritoriale.” [art. 289 alin. (13)] 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul 

Judeţean Galaţi, „adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 

[art. 182 alin. (1)] 

 

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