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        ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 2 

din  31.01.2019 

 
privind  aprobarea Programului de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi 

din municipiul Galați prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a 

asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 641/02.11.2018 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

31.01.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 85926/24.10.2018, a iniţiatorului- 
Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 85928/24.10.2018, al Direcţiei 
Servii Comunitare de Utilităţi Publice; 

Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei  de buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al municipiului; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, 
gospodărie comunală, comerţ şi privatizare; 

  Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administraţie 
publică locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii 
şi liniştii publice; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 70 din O.U.G nr. 195/2005 privind protecția 
mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5, art. 8  din Legea nr. 24/2007 privind 
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localitătilor urbane si rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 36,  alin. (1),  alin. (2),  lit. d), alin. (6), lit. a) 
pct. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale                     
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă Programul de conservare și înfrumusețare a spațiilor 
verzi din municipiul Galați, prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a 
asociațiilor de proprietari, a ONG-urilor și a instituțiilor publice, prevăzut în   
Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Se aprobă Acordul de colaborare în vederea amenajării și 
întreținerii cu titlu gratuit a unui spațiu verde din municipiul Galați de către 
persoanele fizice sau juridice, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Se aprobă Convenția privind activitățile de întreținere a spațiilor 
verzi aferente asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice, 
prevăzută în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 5 - Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
 Preşedinte de şedinţă, 

    

 
            Contrasemnează, 
                                                                          pt. Secretarul Municipiului Galaţi, 
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