
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2023 
 

privind: exprimarea acordului de principiu al Județului Galați, prin Consiliul Județean 
Galați, în ceea ce privește investiția „Extindere de rețea electrică de distribuție în 
comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel Mare” și a acordului de principiu privind 
dreptul de uz și servitute asupra terenurilor afectate de realizarea lucrărilor  
Iniţiatori : Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1269 /17.02.2023 

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. 2118/19.01.2023 a Primăriei comunei Matca, înregistrată la 
sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 1269/19.01.2023; 

Având în vedere prevederile art. 621 alin. (1) din Lega nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Lega nr. 123/2012 a energiei electrice și a 
gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) din Metodologia pentru evaluarea 
condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea 
rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 
36/2019;  

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. Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, își  
exprimă acordul de principiu în ceea ce priveşte investiția „Extindere de rețea electrică de 
distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel Mare”. 
 

           Art.2.  (1) Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați, își  exprimă acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor 
aferente drumului județean DJ 251A, de la km 5+117 până la km 7+443, afectate de 
realizarea lucrărilor investiției „Extindere de rețea electrică de distribuție în comuna Matca, 
județul Galați, str. Ștefan cel Mare”. 
 (2) Datele de identificare ale terenurilor cuprinse la alin. (1) se regăsesc în anexa ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Matca, 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, 

Șef serviciu Pufu Eugenia                 Hălășag Sorin 

      1 ex./10.02.2023 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1269 din 17.02..2023              
 
 

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

principiu al Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați, în ceea ce privește investiția 
„Extindere de rețea electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel 

Mare” și a acordului de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor afectate 
de realizarea lucrărilor 

 
 

Prin adresa nr. 2118/19.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
1269/19.01.2023, Primăria comunei Matca a solicitat sprijinul nostru în vederea îndeplinirii 
condițiilor necesare întocmirii studiului de fezabilitate pentru investiția „Extindere de rețea 
electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel Mare”.  

Motivarea solicitării constă în faptul că strada Ștefan cel Mare reprezintă un sector din 
drumul județean DJ 251A,  aflat în intravilanul comunei, drum ce aparține domeniului public al 
Județului Galați și se află în administrarea Consiliului Județean Galați.   

Potrivit prevederilor art. 621 alin. (1) din din Lega nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Proprietarul este obligat să permită 
trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi 
zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor 
electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale cu 
acelaşi scop.” 

Totodată, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Lega nr. 123/2012 a energiei electrice și 
a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare: „Pentru executarea lucrărilor 
necesare realizării, întreţinerii, reparaţiilor şi exploatării capacităţilor energetice, titularii 
autorizaţiilor şi licenţelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, 
inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier national […]”.  

De asemenea, conform prevederilor art. 6 alin. (1) și a art. 7 alin. (1) lit. h) din Metodologia 
pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori 
pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul 
președintelui ANRE nr. 36/2019, „autoritatea publică sau utilizatorul/grupul de utilizatori […] 
solicită operatorului de distribuție concesionar, printr-o cerere scrisă, dezvoltarea rețelei 
electrice de distribuție pentru electrificarea localității ori pentru extinderea rețelei electrice de 
distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune. […] Cererea se tranmite însoțită de 
următoarele documente, în copie, după caz: […] h) acordul de principiu al proprietarilor de 
teren privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor.” 

 
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. 

 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

 
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                                                                                                                                               
 

                               
 
Șef serviciu Pufu Eugenia                                                                                                                                         Director executiv adjunct 
1 ex./10.02.2023       Hălășag Sorin 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                                     Nr. 1269/17.02..2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind exprimarea acordului de 
principiu al Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați, în ceea ce privește investiția 
„Extindere de rețea electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan 

cel Mare” și a acordului de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor 
afectate de realizarea lucrărilor 

 
 

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

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

principiu al Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați, în ceea ce privește investiția 

„Extindere de rețea electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel 

Mare” și a acordului de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor afectate 

de realizarea lucrărilor. 

Prin adresa nr. 2118/19.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

1269/19.01.2023, Primăria comunei Matca a solicitat sprijinul nostru în vederea îndeplinirii 

condițiilor necesare întocmirii studiului de fezabilitate pentru investiția „Extindere de rețea 

electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel Mare”.  

Motivarea solicitării constă în faptul că strada Ștefan cel Mare reprezintă un sector din 

drumul județean DJ 251A,  aflat în intravilanul comunei, drum ce aparține domeniului public al 

Județului Galați și se află în administrarea Consiliului Județean Galați.   

Potrivit prevederilor art. 621 alin. (1) din din Lega nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Proprietarul este obligat să permită 

trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi 

zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor 

electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale cu 

acelaşi scop.” 

Totodată, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Lega nr. 123/2012 a energiei electrice și 

a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare: „Pentru executarea lucrărilor 

necesare realizării, întreţinerii, reparaţiilor şi exploatării capacităţilor energetice, titularii 

autorizaţiilor şi licenţelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, 

inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier national […]”.  

De asemenea, conform prevederilor art. 6 alin. (1) și a art. 7 alin. (1) lit. h) din 

Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea 

localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin 

Ordinul președintelui ANRE nr. 36/2019, „autoritatea publică sau utilizatorul/grupul de 

utilizatori […] solicită operatorului de distribuție concesionar, printr-o cerere scrisă, dezvoltarea 

rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localității ori pentru extinderea rețelei 

electrice de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune. […] Cererea se tranmite 

însoțită de următoarele documente, în copie, după caz: […] h) acordul de principiu al 

proprietarilor de teren privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea 

lucrărilor.” 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- art. 621 alin. (1) din din Lega nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 14 alin. (2) din Lega nr. 123/2012 a energiei 

electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 alin. (1) lit. h) 

din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea 



localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin 

Ordinul președintelui ANRE nr. 36/2019 (norme juridice mai sus citate); 

- 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. 

 

 

 

Direcția Economie și 
Finanțe 

Director executiv, 
George Stoica  

 
 
 

Direcția de Dezvoltare Regională 
Director executiv, 

Laura-Delia Angheluţă  

Direcţia Programe 
Director executiv, 
Camelia Epure  

 
 

Direcția Arhitect Șef 
Arhitect Șef,  

 

Direcția Patrimoniu 
Director executiv, 
Marin Popescu 

 
 

Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Radu Măciucă 

 
 

 Serviciul Contencios și 
Probleme juridice 

 

 


