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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.31 

                                  din  31 01  2008 

 
privind: modificarea şi completarea art.1 şi art.2 din HCL nr.437/27 09 2007 

vânzarea terenului în suprafaţă  de 15.52  mp reprezentând cota indiviză de 

0,97  % , din  terenul  aferent imobilului situat în municipiul Galaţi, str. 

Textiliştilor nr.2,  bloc B1,  parter, ap.1,  SC BRIMONA  SRL,   care îl deţine  

în folosinţă 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:4/8 01 2008 

 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 

01 2008;  

 Având în vedere expunerea de motive nr.1376/8 01 2008,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.1372/8 01 2008, al Biroului 

Concesionări, Vânzări Terenuri; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” şi  art.123 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 

republicată; 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 Art. I – Se aprobă modificarea şi completarea art. I din HCL nr.437/27 09 

2007, care va avea următorul cuprins: 

 “Art. 1– Se aprobă vânzarea terenului în suprafaţă  de 15, 52  mp 

reprezentând cota indiviză de 0,97  % , din  terenul  aferent imobilului situat în 

municipiul Galaţi, str. Textiliştilor nr.2,  bloc B1,  parter, ap.1,  soţilor SALMEN 

F.W.GERHARDT şi SALMEN FLORENTINA,   care îl deţin  în folosinţă.” 

 

 Art. II – Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr.437/27 09 

2007, care va avea următorul cuprins: 

 “Art.2 – Terenul în suprafaţă de 15,52  mp,  reprezintă cota indiviză  de teren 

aferentă  spaţiului comercial deţinut  în folosinţă  de către soţii   SALMEN 

F.W.GERHARDT şi SALMEN FLORENTINA, bloc B1.” 

 

Art.III– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei   hotărâri. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă 

      Manoliu Mihai 
 
 
 
 
 

Contrasemnează 

Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                    Grigore Matei 
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