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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. …686.. 

din   _05.10. 2022 

privind schimbarea denumirii Piațetei Florilor de Tei în  

Piațeta "Ecaterina [Cocuța] Conachi " 

 

             Iniţiator: consilier local Arthur-Viorel TULUȘ; consilier local Claudiu-Ionuț 

VASILE; consilier local Iorgu-Viorel BOGATU 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 
...........................2022; 
  
 Având în vedere referatul de aprobare nr................./..................2022, al 

iniţiatorului- Consilier local Tuluș Arthur- Viorel; 

 
Având în vedere raportul de specialitate nr. ..................../...........................2022, al  

Instituției Arhitect Șef; 

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, 
culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement; 

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări 
publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;                     

             
Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. d) și art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 119 din 29.04.2010 
privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galaţi;  

 



 

 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit c), alin. (6), lit. d) din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. (3), lit. “e” 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. 1 -  Se aprobă schimbarea denumirii Piațetei Florilor de Tei în Piațeta "Ecaterina 
[Cocuța] Conachi". 

 
Art. 2 -  Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 
 
Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

                         Avizat, 

                                                                                    Secretar General, 

                                                                             Radu Octavian Kovacs 

 

Întocmit, 

Arthur-Viorel TULUȘ 

Claudiu-Ionuț VASILE 

Iorgu-Viorel Bogatu 
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