
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. ______ 

din __________________ 2023 
 

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Umbrărești privind  trecerea 
unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea 
Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea 
Consiliului Local al comunei Umbrărești     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2636/17.02.2023 

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 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 290 din 19.09.2022 privind 
solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun imobil (teren) 
din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local al UAT Umbrărești în 
domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 30.01.2023 a Consiliului Local al comunei 
Umbrărești privind solicitarea adresată Consiliului Județean Galați de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniului public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în 
domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local al UAT Umbrărești; 

Având în vedere prevederile art. 294 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență       
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) şi lit. f) din Ordonanța de Urgență           
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 și completările ulterioare; 

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Local al comunei Umbrărești privind  
trecerea unui bun imobil (teren), având datele de identificare cuprinse în Anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al județului Galați și administrarea 
Consiliului Județean Galați în domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului 
Local al UAT Umbrărești  

(2) Predarea - primirea bunului imobil de la alin. (1) se va face în termen de 15 zile de 
la data adoptării prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Județean 
Galați și Consiliul Local al comunei Umbrărești.         

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local al comunei Umbrărești. 
     

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate,                                                                
Secretarul General al Județului,                                                                    
                  Ionel Coca                     
                                                                                                                          Director executiv,    
                                                                                                                                                    Popescu Marin 
 

Marcu Mihai/10.02.2023                                                                                                                                                                Director executiv adjunct, 
                                                                                                                                                                         Hălășag Sorin 
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Anexă 
 

Date de identificare bun imobil (teren) 
 

care trece din domeniul public al județului Galați în domeniul public al comunei Umbrărești, 
imobil (teren) cu nr. cadastral 112185, în suprafață de 97.073 mp, tarla 146, parcelă 692/15, 

Lot 1 

 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                     Nr. 2636 din 17.02.2023                 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 
Consiliului Local al comunei Umbrărești privind  trecerea unui bun imobil (teren),  

din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați,  
în domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea  

Consiliului Local al comunei Umbrărești     
 
 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 290 din 19.09.2022 privind 

solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun imobil (teren) 

din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local al UAT Umbrărești în 

domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați și Hotărârea 

Consiliului Local Umbrărești nr. 45 din 19.09.2022 privind trecerea din domeniul public al 

comunei Umbrărești, județul Galați, în domeniul public al Județului Galați, a suprafeței de 

100.273 mp teren extravilan situat în T46, Parcela 692/15, înscris în cartea funciară nr. 

108481, Județul Galați a preluat în proprietate imobilul respectiv pentru realizarea proiectului 

”CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 

JUDEȚUL GALAȚI”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C3 – 

Managementul Deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor 

de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 

orașe/comune, Subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. 

În continuare s-a procedat la operațiunea de dezmembrare a imobilului mai sus menționat, 

rezultând două loturi: lot 1 - Imobil teren cu nr. cadastral nou 112185, în suprafață de 97.073 

mp – proprietar Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați – domeniul public și lot 2 - 

Imobil teren cu nr. cadastral nou 112184, în suprafață de 3.200 mp – proprietar Unitatea 

administrativ-teritorială Județul Galați – domeniul public. 

Astfel, datorită faptului că proiectul de investiție amintit se va derula în cadrul imobilului 

(teren) în suprafață de 3.200 mp, înscris în cartea funciară nr. 112184, este necesară trecerea 

celui de al doilea imobil (teren) în suprafață de 97.073 mp, înscris în cartea funciară nr. 

112185, din domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în 

domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea Consiliului Local al comunei 

Umbrărești. 

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. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al comisiilor nr. 1 de buget-finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială și 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, 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, 

                                                                                                                                                                    Popescu Marin 
 

                                                                                                                                                                                           Director executiv adjunct, 
MarcuMihai/1ex./10.02.2023                                                                                                                                                         Hălășag Sorin   



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                            Nr. 2636/17.02.2023 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 
Consiliului Local al comunei Umbrărești privind  trecerea unui bun imobil (teren),  

din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați,  
în domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea  

Consiliului Local al comunei Umbrărești     
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel Fotea, propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun imobil 
(teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în 
domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea Consiliului Local al comunei 
Umbrărești. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 290 din 19.09.2022 privind 
solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun imobil (teren) 
din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local al UAT Umbrărești în 
domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați și Hotărârea 
Consiliului Local Umbrărești nr. 45 din 19.09.2022 privind trecerea din domeniul public al 
comunei Umbrărești, județul Galați, în domeniul public al Județului Galați, a suprafeței de 
100.273 mp teren extravilan situat în T46, Parcela 692/15, înscris în cartea funciară nr. 
108481, Județul Galați a preluat în proprietate imobilul respectiv pentru realizarea proiectului 
”CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
JUDEȚUL GALAȚI”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C3 – 
Managementul Deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor 
de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe/comune, Subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. 

În continuare s-a procedat la operațiunea de dezmembrare a imobilului mai sus menționat, 
rezultând două loturi: lot 1 - Imobil teren cu nr. cadastral nou 112185, în suprafață de 97.073 
mp – proprietar Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați – domeniul public și lot 2 - 
Imobil teren cu nr. cadastral nou 112184, în suprafață de 3.200 mp – proprietar Unitatea 
administrativ-teritorială Județul Galați – domeniul public. 

Astfel, datorită faptului că proiectul de investiție amintit se va derula în cadrul imobilului 
(teren) în suprafață de 3.200 mp, înscris în cartea funciară nr. 112184, este necesară trecerea 
celui de al doilea imobil (teren) în suprafață de 97.073 mp, înscris în cartea funciară nr. 
112185, din domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în 
domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea Consiliului Local al comunei 
Umbrărești. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 294, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei 
unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului 
judeţean”]; 
- prevederile art. 294, alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Cererile prevăzute la alin. (1) - (3) se aprobă prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”]; 

- 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. f) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ [„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: f) alte atribuţii prevăzute de lege”]; 

- 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”]. 

- prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 
locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 
după cum urmează: a)consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;”]. 

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

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

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969895&d=2023-02-06#p-291969895
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969897&d=2023-02-06#p-291969897

