
 
 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

    CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 32 

din 27 02 2003 
 
privind: aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită de loturi de teren în suprafaţă de 500 

mp, societăţilor de construcţii pentru construcţia de locuinţe pe terenul 
transmis conform HG nr.512/2002 

 
 Consiliul local al municipiului Galaţi 
 INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12 824/25 02 2003; 
 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului;  

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 şi 2 din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001; 

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 
   Art. 1 –Se  atribuie în folosinţă gratuită  câte o suprafaţă de 500 mp, societăţilor de 
construcţii pentru construirea de locuinţe model. 
 Art.2 – Terenul din care se atribuie loturi de câte 500 mp, este cel care a fost transmis în 
proprietate publică a municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local Galaţi, prin HG 
nr.512/2002. 
 Art.3 – Loturile de câte 500 mp, sunt prevăzute în planul prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – Regimul de înălţime a locuinţelor este P+1. 
 Art.5 – Societăţile de construcţii au obligaţia de a construi locuinţe pe terenul atribuit, în 
termen de 3 luni. În termen de 1 an de la data terminării, locuinţa urmează să fie înstrăinată. 
 Art.6 – Înainte de înstrăinarea,  societatea care a construit locuinţa va încunoştinţa Consiliul 
Local pentru ca acesta să hotărască regimul juridic al terenului. 
 Art.7 – Selectarea societăţilor de construcţii se face de către o comisie constituită de 
primarul municipiului Galaţi. 

Art.8 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.9 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
 hotărâri                                                 

Preşedinte de şedinţă 
Florea Paul 

 
                    Contrasemnează 

                                                         Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                                       Grigore Matei 
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