
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2022 
 

privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele investițiilor: „Stații 
de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în 
comuna Smârdan, judeţul Galaţi 

Iniţiatori : Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:4549 /24.05.2022 

 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 al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 3538/08.04.2022 a Primăriei comunei Smârdan, înregistrată 
la sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 4549/11.04.2022; 

Având în vedere adresa nr. 4960/20.05.2022 a Primăriei comunei Smârdan, înregistrată 
la sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 4549/20.05.2022; 

Având în vedere prevederile art. 221 alin. (3) şi alin. (4) lit. c) din Ordonanța nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și e) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), 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.1. Se exprimă acordul prealabil în ceea ce priveşte proiectele investițiilor „Stații de 
autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în comuna Smârdan, 
judeţul Galaţi, investiții ce se vor realiza pe drumurile județene DJ 251 și DJ 255C, aflate în 
domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Smârdan, județul 

Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
       Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
       Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 

                                                                                                                                                                       Director executiv, 
                                                                                                                                                                         Popescu Marin 
 
                                                                                                                                                                  Director executiv adjunct, 
                                                                                                                                                                          Hălășag Sorin 
Șef serviciu,                      
Nedelcu Costel/1 ex./23.05.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.  4549 din 24.05.2022              

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind exprimarea acordului prealabil 

în ceea ce privește proiectele investițiilor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de 
promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi 

 
 
 

Prin adresa nr. 3538/08.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

4549/11.04.2022, cu revenire prin adresa nr. 4960/20.05.2022 a Primăriei comunei Smârdan, 

înregistrată la sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 4549/20.05.2022, Primăria comunei 

Smârdan a solicitat eliberarea acordului prealabil pentru derularea investițiilor: „Stații de autobuz 

inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”. 

Investițiile urmează a se derula pe drumurile judeţene DJ 251 și DJ 255C. Drumurile 

judeţene în cauză se află în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 221 alin. (3) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările și completările ulterioare: „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.” 

Art. 221 alin. (4) lit. (c) din acelaşi act normativ prevede: „Autoritatea administrației publice 

locale care preia în administrare un sector de drum potrivit alin. (3) are obligația să aibă acordul 

prealabil de la administratorul inițial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 

modernizare”.  

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

a monumentelor istorice şi de arhitectură. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel   FOTEA 
 

                                                                                                                                                 Director  executiv, 
                                                                                                                                                   Popescu Marin 
 
 
                                                                                                                                            Director executiv adjunct,  
                                                                                                                                                    Hălășag Sorin 
 
Șef serviciu, 
Nedelcu Costel/ 
1 ex./23.05.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                                     Nr. 4549/24.05.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind exprimarea acordului prealabil 

în ceea ce privește proiectele investițiilor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de 
promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi 

 
 
 

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

Costel Fotea propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului prealabil 

în ceea ce privește proiectele investițiilor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, 

„Trotuare” și „Piste bicicliști”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi. 

Prin adresa nr. 3538/08.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

4549/11.04.2022, cu revenire prin adresa nr. 4960/20.05.2022 a Primăriei comunei Smârdan, 

înregistrată la sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 4549/20.05.2022, Primăria comunei 

Smârdan a solicitat eliberarea acordului prealabil pentru derularea investițiilor: „Stații de autobuz 

inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”. 

Investițiile urmează a se derula pe drumurile judeţene DJ 251 și DJ 255C. Drumurile 

judeţene în cauză se află în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

Având în vedere prevederile art. 221 alin. (4) lit. (c) din Ordonanța nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare [„Autoritatea administrației publice 

locale care preia în administrare un sector de drum potrivit alin. (3) are obligația să aibă acordul 

prealabil de la administratorul inițial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 

modernizare”], este necesară transmiterea acordului prealabil pentru realizarea investițiilor 

menționate mai sus. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 221 alin. (4) lit. (c) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările și completările ulterioare [„Autoritatea administrației publice locale care preia în 

administrare un sector de drum potrivit alin. (3) are obligația să aibă acordul prealabil de la 

administratorul inițial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau modernizare”]; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului”]; 

- prevederile art. 173 lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 

intern şi extern”]; 

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 

majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”].       

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

 
 Director executiv,         Director executiv,           Direcţia Arhitect şef,      Director executiv, 
  Popescu Marin     Angheluţă Laura–Delia      ______________          Epure Camelia 
 
 

Director executiv,            Director executiv,     Serviciul contencios şi probleme juridice,     
        Stoica George                Măciuca Radu                 Nedelcu Georgeta–Alina 


