
 
HOTĂRÂREA NR. 371 
 din 31 octombrie 2022 

 
privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 
privind  aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 
“Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11307/24.10.2022 
 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã, al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al Comisiei nr. 6 de 
analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitecturã ale Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 268/19.12.2017 privind 
aprobarea indictorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean 
“Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 98/30.03.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268/19.12.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean 
“Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi” cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I. (1) Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
216/29.06.2022 privind  aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a 
imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 
“Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” după cum urmează: 
a) poziția 44 – proprietar Metal-Team SRL, suprafața expropriată de 44,01 mp construcție va 
deveni suprafața expropriată de 70,61 mp construcție, suma stabilită ca și despăgubire 
modificându-se corespunzător – Carte Funciară nr. 109174-C1. 

(2) Situaţia centralizată a valorilor estimate de expropriere terenuri şi construcţii pentru 
obiectivul de investiţie „Extindere şi modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galaţi”, 
este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 

HOTĂRÂREA Nr. 371 din 31 octombrie 2022 
Pag. Nr . 2 

Art.II. (1) Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropriere în sensul Legii nr. 
255/2010 și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunurilor imobile 
cuprinse în Anexa 1, atât împotriva celor expropriați cât și împotriva celor care pretind un drept 
legat de bunurile imobile expropriate, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor 
legate de proprietatea acestor bunuri. 

(2) Contestațiile formulate împotriva prezentei hotărâri de expropriere nu suspendă 
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. 

(3) Prezenta hotărâre își produce efectele și în situația proprietarilor imobilelor cuprinse 
în Anexa 1 la prezenta hotărâre, care nu s-au prezentat în termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) 
din Lege nr. 255/2010, sau care nu au prezentat un titlu valabil, precum și în situația când nu 
sunt cunoscuți proprietarii, în situația succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți, ori 
când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii. 

(4) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute la Anexa 1 din 
prezenta hotărâre, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea 
publică a Județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, operează de drept de 
la data adoptării prezentei hotărâri de expropriere, având în vedere faptul că sumele aferente 
despăgubirilor au fost consemnate potrivit Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
268/19.12.2017. 

Art.III. În baza prezentei Hotărâri, se va solicita înscrierea în Cartea Funciară a 
coridorului de expropriere. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciu Contencios și Probleme Juridice, 
Nedelcu Alina/ 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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