
 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 

din 17.06.2022 
 

privind: solicitarea adresata Consiliului Judetean Galati pentru trecerea unor suprafețe de teren, 
aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului Galați și administrarea 

Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local 
al Comunei Cudalbi, județul Galați, în vederea implementării proiectului „Realizare și reabilitare 

trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați” 

 

Iniţiator : GHEONEA Grigore , primarul com. Cudalbi,jud.Galati 

Nr.de inregistrare si data depunerii proiectului: 144/s/10.06.2022; 

 Consiliul local al com. Cudalbi, jud. Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara la data de 17.06.2022. 
Avand in vedere: 

➢ referatul de aprobare prezentat de initiator si inregistrat la nr: 145/s/10.06.2022; 

➢ raportul de specialitate inregistrat la nr. 146/s/10.06.2022; 

➢ raportul de avizare  al Comisiei de specialitate agricultura, economie–finante, amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism,munca si protectie sociala inregistrat sub nr. 

147/s/10.06.2022; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 186/26.05.2022 privind exprimarea 

acordului prealabil în ceea ce priveşte proiectul investiției „Realizare și reabilitare trotuare în comuna 
Cudalbi, județul Galați”; 

Având în vedere prevederile art. 221 alin. (3), alin. (4) și alin. (8) din Ordonanța nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 867 ÷ 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 297 alin. (1) lit. a), art. 299 și art. 300 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 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 adresata Consiliului Judetean Galati pentru trecerea unor suprafețe 
de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului Galați și administrarea 
Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al 
Comunei Cudalbi, județul Galați, în vederea implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în 
comuna Cudalbi, județul Galați”. 

(2) Datele de identificare ale suprafețelor de teren, pentru care se transferă dreptul de administrare, 
sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
comunei Cudalbi, judetul Galati. 

 
Art. 3. Secretarul general al comunei Cudalbi, judetul Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea 

prezentei hotărâri. 
  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               

     DODU VASILE        Secretarul General al UAT Comuna Cudalbi                                                            
                                                                                                                 Albu Constantin                          
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                                                                ANEXĂ la HCL NR. 33 DIN 17.06.2022 

Date de identificare 
 

 ale suprafețelor de teren, aflate în domeniul public al județului Galați și care se transferă 
din administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Consiliului Local al 

comunei Cudalbi 
 

 
- Teren 1 – în suprafață de 56.848 m2, situat în intravilanul comunei Cudalbi,  

km 23+940 ÷ 27+060 – Carte Funciară nr. 113644 Cudalbi 
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- Teren 2 – în suprafață de 28.915 m2, situat în intravilanul comunei Cudalbi,  
km 27+080 ÷ 28+623 – Carte Funciară nr. 113641 Cudalbi 
 

 
 

-  


