
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________  2022 
 

privind: trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului 
Galați a unor imobile (construcții și teren aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian 
nr. 454A  

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8749 /21.07.2022 

 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 Judeţului Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de 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; 

Având în vedere prevederile art. 296 alin. (2) și alin (7) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 
privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;  
 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. Se declară de interes public județean imobilele (construcții și teren aferent) 
situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A, identificate în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al județului Galați și administrarea 
Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați în 
domeniul public al județului Galați și administrarea Serviciului Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilelor (construcții și teren aferent) situate 
în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A, prevăzute la art. 1. 

Art.3. Contractul de administrare nr. 27735/24.11.2017, încheiat între Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al județului Galați, se modifică în mod corespunzător. 
           Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

                                                                  Director executiv,                                                                                                                                                                                         
                                                                    Popescu Marin 
 
                                                           Director executiv adjunct,  

Șef serviciu,                                                                                                                                                                      Hălășag Sorin 

Nedelcu Costel 
 
Ciobanu Adrian/18.07.2022 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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Anexa 1 
Date de identificare 

ale imobilelor (construcții și teren aferent), situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A, 
care trec din domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public Județean de 

Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul public al județului 
Galați și administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și 

Privat al județului Galați 
 

Imobil 1 
str. Traian nr. 454-A 

Caracteristici imobil 

Construcții  Teren 

C1 – Sc = 124 m2 
C2 – Sc =     4 m2 

S = 680 m2 
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Imobil 2 
str. Traian nr. 454-A 

Caracteristici imobil 

Construcții  Teren 

C1 – Sc = 539 m2 S = 1.420 m2 
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Imobil 3 
str. Traian nr. 454-A 

Caracteristici imobil 

Construcții  Teren 

C1 – Sc = 622 m2 

S = 6.359 m2 
C2 – Sc = 504 m2 

C3 – Sc = 840 m2 

 C4 – Sc =     4 m2 
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Imobil 4 
str. Traian nr. 454-A 

Caracteristici imobil 

Construcții  Teren 

C1 – Sc = 570 m2 

S = 2.715 m2 

 C2 – Sc =     5 m2 

 C3 – Sc =     9 m2 

 C4 – Sc =   21 m2 

 C5 – Sc =     2 m2 

 C6 – Sc =     9 m2 

 C7 – Sc =     9 m2 

 C8 – Sc =   42 m2 

 C9 – Sc =     3 m2 

C10 – Sc = 97 m2 

 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8749 din 21.07.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea din domeniul privat al 

județului Galați în domeniul public al județului Galați a unor imobile (construcții și teren 
aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A 

 
 
 

Inițierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de faptul că la nivelul Consiliului 

Județean Galați se va depune spre finanțare proiectul „Punct turistic plutitor la Dunăre” în 

cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020, 

Măsura 1  Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de 

muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare din cadrul Prioritatea Uniunii nr. 4 (PU4) 

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – 

Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă a zonei pescărești Prut – 

Dunăre prin promovarea potențialului turistic al teritoriului FLAG Prut – Dunăre. 

Obiectivul specific urmărește achiziția unei ambarcațiuni în scop turistic pentru 

promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești Prut-Dunăre. 

În vederea realizării unui adăpost pentru ambarcațiunea respectivă și pentru eligibilitatea 

proiectului, este necesar ca investiția trebuie realizată în exclusivitate în spații care aparțin 

domeniului public al județului Galați. 

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară trecerea din domeniul privat al 

județului Galați în domeniul public al județului Galați a unor imobile (construcții și teren 

aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei 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, 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 
 
Ciobanu Adrian/12.07.2022 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 8749 /21 .07.2022 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea din domeniul 

privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unor imobile 
(construcții și teren aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 
privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unor imobile (construcții și teren 
aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A. 

Inițierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de faptul că la nivelul Consiliului 
Județean Galați se va depune spre finanțare proiectul „Punct turistic plutitor la Dunăre” în 
cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020, 
Măsura 1  Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de 
muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare din cadrul Prioritatea Uniunii nr. 4 (PU4) 
Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – 
Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă a zonei pescărești Prut – 
Dunăre prin promovarea potențialului turistic al teritoriului FLAG Prut – Dunăre. 

Obiectivul specific urmărește achiziția unei ambarcațiuni în scop turistic pentru 
promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești Prut-Dunăre. 

În vederea realizării unui adăpost pentru ambarcațiunea respectivă și pentru eligibilitatea 
proiectului, este necesar ca investiția trebuie realizată în exclusivitate în spații care aparțin 
domeniului public al județului Galați. 

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară trecerea din domeniul privat al 
județului Galați în domeniul public al județului Galați a unor imobile (construcții și teren aferent) 
situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ [„Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități 
adiminstrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului 
județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al 
comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.”] și [„Declararea bunurilor care fac obiectul 
trecerilor ca fiind de uz sau de interes public național sau local, după caz, se face prin 
hotărârile prevăzute la alin. (2)”]. 

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,       Director executiv,        Direcția Arhitect Șef,         Director executiv, 
  Popescu Marin      Angheluță Laura-Delia       _____________                 Epure Camelia   
 
 
Director executiv,              Director executiv,        Serviciul contencios și probleme juridice, 
  Stoica George                   Măciucă Radu                            Nedelcu Georgeta-Alina 


