
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
din ____________________  2022 

 
privind: îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022                   
Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 15183/20.12.2022  
            
            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 ale Comisiilor de specialitate nr. 4 pentru asistenţă 

şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 
și 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 H.C.J. nr. 359 din 31.10.2022 privind privind atestarea domeniului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) 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. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 359 din 31.10.2022 privind atestarea domeniului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al județului Galați, în sensul că, la poziția 252, coloana 3 pentru imobilul situat 
în municipiul Galați, str. Eroilor nr. 13A, suprafața construită desfășurată de 331 mp va fi 
înlocuită cu suprafața construită desfășurată de 320 mp, conform extrasului de carte funciară 
nr. 104400 actualizat. 

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 

 
Contrasemnează pentru legalitate:  

 Secretarul general al judeţului,  

                Ionel COCA 

 

 
      

 

 

          
       Marcu Mihai  
       19.12.2022 

                                Director executiv - Popescu Marin 
                              
                            

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 15183 din 20.12.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind îndreptarea unei erori 

materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 
octombrie 2022                 

 
 

 
 

        În cadrul Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022, la art. 1, în 

cuprinsul textului de la poziția 252, coloana 3, a fost trecută, în mod eronat suprafața construită 

desfășurată de 331 mp, pentru imobilul situat în municipiul Galați, str. Eroilor nr. 13A, iar în 

extrasul de carte funciară nr. 104400 actualizat, pentru același imobil se regăsește suprafața 

construită desfășurată în cuantum de 320 mp. 

         În consecință este necesară îndreptarea erorii materiale, în sensul înscrierii suprafeței 

construite desfășurate corecte (320 mp), identificată în documentele cadastrale, respectiv 

extrasul de carte funciară nr. 104400 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 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. 4 

pentru asistență şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activități ştiinţifice, sportive şi 

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, 

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

anexat. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

 
 

 
                                                                                           

                                                                                                                                                 Director executiv, 
                                                                                                                                                  Popescu Marin 
 
 
 
, 
 
 
 
 
Marcu Mihai/19.12.2022/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 15183/20.12.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind îndreptarea unei erori 
materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 

octombrie 2022                 
 

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

Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 

privind îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean 

Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022                 

      În cadrul Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022, la art. 1, 

în cuprinsul textului de la poziția 252, coloana 3, a fost trecută, în mod eronat suprafața 

construită desfășurată de 331 mp, pentru imobilul situat în municipiul Galați, str. Eroilor nr. 

13A, iar în extrasul de carte funciară nr. 104400 actualizat, pentru același imobil se regăsește 

suprafața construită desfășurată în cuantum de 320 mp. 

     În consecință este necesară îndreptarea erorii materiale, în sensul înscrierii  suprafeței 

construite desfășurate corecte (320 mp), identificată în documentele cadastrale, respectiv 

extrasul de carte funciară nr. 104400 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Galați. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 

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

„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: c) atribuţii privind 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

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 exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 

         a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;”. [art. 196 alin.(1) lit. a)] 

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

 
 
Director executiv, 

  Popescu Marin 
 
 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

Şef serviciu, 
Nedelcu Georgeta–Alina 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                  


