
 

HOTĂRÂREA NR. _____      

 din ___________________ 2022 
 

privind: încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei Vânători 
asupra sectorului de drum din DJ 255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 
1+324 la km 7+241, aparținând domeniului public al județului Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1884/04.02.2022  
  

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. 1 buget-finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială 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 prevederile art. 22 și ale art. 221 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Vânători nr. 33/30.10.2015 
privind solicitarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 255A de la Vlasie Emilia până la 
Ilie Pachița, pe direcția sud-nord sat Odaia Manolache în lungime de 2300 ml – strada Valea 
lui Manolache, aflat în patrimoniul județului Galați, în administrarea Consiliului Local al 
comunei Vânători, județul Galați); 

Având în vedere Consiliului Județean Galați nr. 81/23.05.2016 Privind transmiterea 
unui sector de drum din DJ 255A, în lungime de 5.917 ml, respectiv de la km 1+324 la km 
7+241, din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
în administrarea Consiliului Local al comunei Vânători; 

Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  art. 173 alin. (1) lit. b) și 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. (1) Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei 
Vânători asupra sectorului de drum din DJ 255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 
1+324 la km 7+241, aparținând domeniului public al județului Galați. 

(2) Sectorul de drum prevăzut la alin. (1) revine în administrarea Consiliului Județean 
Galați. 

Art.2. Predarea-preluarea sectorului de drum se va face pe bază de proces verbal, 
încheiat între Consiliul Județean Galați și Primăria comunei Vânători, în termen de 15 zile de 
la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vânători de aprobare a încetării 
dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei Vânători asupra sectorului de drum 
din DJ 255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, aparținând 
domeniului public al județului Galați. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aprobării Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Vânători privind încetarea dreptului de administrare asupra sectorului de 
drum din DJ 255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, aparținând 
domeniului public al județului Galați. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Vânători. 
 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                 

    Director executiv adjunct, 
          Nedelcu Costel/03.02.2022                                                                                                                                        Hălășag Sorin 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1884 din 04.02.2022 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de 

administrare al Consiliului Local al comunei Vânători asupra sectorului de drum din DJ 
255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, aparținând 

domeniului public al județului Galați 
 
 
 
 

În prezent, se află în curs de implementare, în cadrul Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny” obiectivul de investiții „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 

253, DJ 242H, DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G și DJ 251A”. 

Obiectivul investiției este cel de proiectare și realizare a lucrărilor de modernizare a 

drumurilor județene. 

În vederea derulării în condiţii optime a investiţiei, este necesar ca sectorul de drum în 

cauză, aflat în proprietatea publică a judeţului Galaţi,  să revină în administrarea Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

     Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 

pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoza 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, precum şi supunerea spre 

aprobare de către Consiliul Judeţului Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Nedelcu Costel/1 ex./03.02.2022                                                     Director executiv adjunct: Hălășag Sorin 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                             Nr. 1884 din 04.02.2022 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de 
administrare al Consiliului Local al comunei Vânători asupra sectorului de drum din DJ 

255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, aparținând 
domeniului public al județului Galați 

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

Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 
privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei Vânători asupra 
sectorului de drum din DJ 255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 1+324 la km 
7+241, aparținând domeniului public al județului Galați. 

În prezent, se află în curs de implementare, în cadrul Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny” obiectivul de investiții „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 
253, DJ 242H, DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G și DJ 251A”. 

Obiectivul investiției este cel de proiectare și realizare a lucrărilor de modernizare a 
drumurilor județene. În vederea derulării în condiţii optime a investiţiei, este necesar ca 
sectorul de drum în cauză, aflat în proprietatea publică a judeţului Galaţi,  să revină în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Ordonanţa nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare și 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.  

Potrivit art. 22 și 221 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Administrarea drumurilor 
judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către 
consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri 
judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi 
accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective”], [„Pentru 
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în 
intravilanul/extravilanul unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”]. 

Potrivit prevederilor art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
şi completările ulterioare [„Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de 
proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o 
impune, de organul care l-a constituit”]; 

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 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, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 

                                                                                                           


