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         ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  523 
din  30.08.2022 

 

 

pentru modificarea H.C.L.  nr.  337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galaţi 

 

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 477/05.07.2022 

 
 
 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în ședință ordinară în data de 

30.08.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 137822/04.07.2022, al inițiatorului -  

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul de specialitate nr. 137825/04.07.2022 al Direcției 

Servicii Comunitare de Utilități Publice, Direcției Patrimoniu și al Direcției Financiar 

Contabilitate; 

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al municipiului Galați;  

Având în vedere avizul  Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, 

comerț și privatizare al municipiului Galați; 

 Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, 

drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii si apărarea ordinii publice;  

 Având în vedere dispozițiile art. 63 alin. (4), din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (3), din Ordinul nr. 1501/2006 privind 

procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație 

provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 
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 Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. i) din Ordonanța nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 108, art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), 

alin.(4) lit. e) și alin. (7) lit. n) și s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului 

de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul 

Galați se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa care face parte integrată din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. II –Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. III – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
Eduard-Dănuț Ciulei 

           
 

        Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar General, 

  Radu Octavian Kovacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduard Susma /3 ex.     



Anexa la HCL nr. 523/30.08.2022































Presedinte de sedinta,
  Eduard-Danut Ciulei
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