
        ROMÂNIA            

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 91    
                                  din  27 03 2003 
 

privind:   aprobarea Regulamentului privind vânzarea prin licitaţie publică a spaţiilor  
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii 
aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi,caietul de 
sarcini şi procesul verbal. 

 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Sorin Nicolescu – consilier local 
 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr. 11222/18.02.2003; 
 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 
proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 
autonome de interes local şi a HG nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 550/2002; 
 Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f”  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 aprobă Regulamentului privind vânzarea prin licitaţie publică a spaţiilor  
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii aflate în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi, prevăzut în anexa I care face parte 
integrantă din preze nta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă caietul de sarcini şi procesul verbal prevăzute în anexele II şi III 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4 -Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă 
Gogoncea Gabriel Camel 

   
                  Contrasemnează 

                                                                   Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                                           Grigore Matei 
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