HOTĂRÂREA NR. ____
din ____________________ 2022
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind
darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public
și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe
amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1372 /21.01.2022
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. b) și c), alin. (4) lit. a)
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.I. Se modifică și se înlocuiește Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.
95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a
Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul
public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe
amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A, cu Anexa 1 ce face parte din
prezenta hotărâre.
Art.II. 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
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Director executiv adjunct,
Hălășag Sorin
Nedelcu Costel
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ANEXA 1
Datele de identificare
ale imobilului (teren – lot 1) amplasat în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A, imobil aflat
în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, care trece în
administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al
județului Galați

Lot 1 - teren în suprafaţă de 30.719 m2 situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian
nr. 226A
- valoare de inventar – 15.817.773,83 lei
- înscris în cartea funciară nr. 100900 Galați
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Mijloace fixe amplasate în incinta Parcului Rizer

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Denumire mijloc fix
Modernizare Parc Rizer – peisagistică
Sistematizare verticală, alei pietonale
Locuri de joacă
Agora
Fântână arteziană Sud
Fântână arteziană Nord
Iaz suprafață
Pergolă
Platformă expozițională piațetă
Amfiteatru
Canisită
Platforme gospodărești
Împrejmuire
Amenajare teren sistematizare verticală
Instalații (rețea canalizare, rețea irigații, rețea apă, stâlpi iluminat)
Amfiteatru pavaj eco între gradene
Amenajare spații verzi
Rigole
Sistem video de supraveghere
Pavaj
TOTAL

Valoare
de inventar
(lei)
444.589,24
924.454,01
98.089,82
130.380,46
195.186,38
213.410,99
580.450,04
418.896,06
315.642,87
313.043,22
20.195,25
19.986,26
551.716,46
45.402,78
1.480.198,38
49.738,68
88.066,19
88.105,29
64.160,99
47.224,83
6.088.938,47

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 1372/21.01.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului
Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a
imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea
Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str.
Traian nr. 226A

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea actualizării
datelor referitoare la terenul în suprafață de 30.623 m2, aflat în domeniul public al județului
Galați și transmis în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului
Public și Privat al județului Galați, urmare a

Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.

95/20.04.2021, a fost actualizat.
Astfel, în urma actualizării datelor referitoare la imobil – modificare limite și a suprafeței
de teren de la 30.623 m2 la 30.719 m2, se impune promovarea prezentului proiect de
hotărâre, pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.
95/20.04.2021 și înlocuirea acesteia cu Anexa1 la prezenta hotărâre.
Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisiile de specialitate ale Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi nr. 6
de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi.
În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului administrativ susarătat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA

Director executiv adjunct,
Hălășag Sorin

Nedelcu Costel/20.01.2022/1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE
Nr. 1372 /21 .01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea
Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al
județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați
și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta
Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,
domnul Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea
Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați
a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea
Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str.
Traian nr. 226A.
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea actualizării
datelor referitoare la terenul în suprafață de 30.623 m2, aflat în domeniul public al județului
Galați și transmis în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a
Domeniului Public și Privat al județului Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean
Galați nr. 95/20.04.2021, a fost actualizat.
Astfel, în urma actualizării datelor referitoare la imobil – modificare limite și a
suprafeței de teren de la 30.623 m2 la 30.719 m2, se impune promovarea prezentului
proiect de hotărâre, pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați
nr. 95/20.04.2021 și înlocuirea acesteia cu Anexa1 la prezenta hotărâre.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 861 alin. (3) din Codul civil al României, republicat, cu
modificările ulterioare „În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în
administrare sau în folosință gratuită și pot fi concesionate ori închiriate”, iar în baza art.
867 alin. (1) din același act normativ „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local”.
Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului”] și [„Consiliul judeţean are atribuții privind
administrarea domeniului public şi privat al judeţului”].

În conformitate cu art. 297 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „autoritățile
deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public
al unităților administrativ-teritoriale decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv darea în administrare”.
În conformitate cu art. 298 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „autoritățile deliberative ale
administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public al unităților
administrativ-teritoriale exercită în numele statului, respectiv al unității administrativteritoriale următoarele prerogative:
a)
ținerea evidenței de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii;
b)
stabilirea destinației bunurilor date în administrare;
c)
monitorizarea situației bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea
sunt în conformitate cu afectațiunea de uz sau interes public local sau național, după caz,
precum și cu destinația avută în vedere la dat constituirii dreptului”.
În conformitate cu art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Hotărârea Guvernului sau a
consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a
consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin care se constituie
dreptul de administrare, cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a)
datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare și
valoarea de inventar a acestuia;
b)
destinația bunului care face obiectul dării în administrare;
c)
termenul de predare-primire a bunului”.
În conformitate cu art. 300 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.
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.

Director executiv
adjunct,
Hălășag Sorin

Director executiv,
Stoica George

Director executiv,
Angheluţă Laura–Delia

Director executiv,
Măciucă Radu

Direcţia Arhitect şef,
_____________

Director executiv,
Epure Camelia

Serviciul contencios şi
probleme juridice,
Nedelcu Georgeta–Alina

