HOTĂRÂREA NR. ____
din ____________________ 2022
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Rădești de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și administrarea Consiliului Local
al comunei Rădești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului
Județean Galați
Iniţiator: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5640/23.06.2022
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, al Comisiei de specialitate nr. 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană,
regională și europeană 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 prevederile art. 294 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local a comunei Rădești pentru
trecerea unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și administrarea
Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea
Consiliului Județean Galați, necesar proiectului „Reabilitare și modernizarea infrastructurii de
transport regional pe drumul județean DJ 242A”.
(2) Datele de identificare ale bunului imobil prevăzut la sunt prevăzute în Anexă, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea-preluarea bunului imobil (teren) se va face pe bază de proces verbal, în
termen de 15 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local a comunei Rădești de
aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Rădești.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

Director executiv,
Marin Popescu
Director executiv adjunct,
Hălășag Sorin

Șef serviciu - Nedelcu Costel
Dică Marian/06.06.2022
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ANEXĂ
Datele de identificare
ale bunului imobil (teren) pentru care se solicită trecerea din domeniul public al comunei
Rădești și administrarea Consiliului Local a comunei Rădești în domeniul public al judeţului
Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați
- Teren – suprafață de 380 m2 – situat în comuna Rădești, sat Rădești, Cv. 42, P 826/1 Lot 2 - carte funciară nr. 101657 Rădești
- Valoare de inventar - ________ lei

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 5640 din 23.06.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată Consiliului
Local al comunei Rădești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei
Rădești și administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al judeţului
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul
județean DJ 242A” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării – a
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b –
Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene.
Proiectul vizează lucrările de reabilitare a sistemului rutier, a dispozitivelor de preluare a
apelor pluviale, lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului, realizarea de
piste pentru biciclişti, amenajarea de staţii pentru transportul public şi lucrări de siguranţa
circulaţiei (semnalizarea rutieră, inclusiv amenajarea trecerilor de pietoni cu indicatoare cu
dispozitive de iluminat cu leduri alimentate prin intermediul panourilor fotovoltaice) pe drumul
judeţean DJ 242A între localitățile Rădești – Berești – Berești - Meria – Cavadinești. În
conformitate cu ridicarea topografică, lungimea tronsonului de drum judeţean ce va fi reabilitat
este de 17,90 km.
Având în vedere cele prezentate, este necesară promovarea proiectului de hotărâre de
consiliu județean de aprobare a solicitării adresate Consiliului Local al comunei Rădești de
trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 380 mp) din domeniul public al comunei
Rădești și administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al judeţului
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.
Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1
pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de
specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală,
județeană, regională și europeană 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.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Director executiv,
Marin Popescu
Director executiv adjunct,
Hălășag Sorin
Șef serviciu – Nedelcu Costel
Dică Marian/06.06.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 5640/23.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată Consiliului
Local al comunei Rădești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei
Rădești și administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al judeţului
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, domnul
Costel Fotea propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată
Consiliului Local al comunei Rădești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al
comunei Rădești și administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al
judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați
Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul
județean DJ 242A” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării – a
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b –
Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene.
Proiectul vizează lucrările de reabilitare a sistemului rutier, a dispozitivelor de preluare a
apelor pluviale, lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului, realizarea de
piste pentru biciclişti, amenajarea de staţii pentru transportul public şi lucrări de siguranţa
circulaţiei (semnalizarea rutieră, inclusiv amenajarea trecerilor de pietoni cu indicatoare cu
dispozitive de iluminat cu leduri alimentate prin intermediul panourilor fotovoltaice) pe drumul
judeţean DJ 242A între localitățile Rădești – Berești – Berești - Meria – Cavadinești. În
conformitate cu ridicarea topografică, lungimea tronsonului de drum judeţean ce va fi reabilitat
este de 17,90 km.
Având în vedere cele prezentate, este necesară promovarea proiectului de hotărâre de
consiliu județean de aprobare a solicitării adresate Consiliului Local al comunei Rădești de
trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 380 mp) din domeniul public al comunei
Rădești și administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al judeţului
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
- prevederile art. 294, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ [„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului,
după caz”];
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind
Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a
judeţului”];
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind
Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului public şi
privat al judeţului”];
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind
Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituţională pe
plan intern şi extern”];

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 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,
Marin Popescu
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

