
        ROMÂNIA            

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  nr. 95 
                                         din 27 03 2003 
 

privind: concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în Galaţi,  
cartier Ţiglina I, str. Brăilei între bl. A7 –A8  
 

 
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. 23158 / 23.04.2002; 
 Având în vedere avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, lucrări publice, 
ecologie şi protecţia mediului; 
 Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind 
regimul concesiunilor; 
 Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administraţiei publice nr. 
215/2001; 
 În temeiul art. 46, alin. 2  din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1– Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în Galaţi, 
cartier Ţiglina I, str. Brăilei între bl. A7 –A8, în suprafaţă de 70,0 mp., pe o durată de 40 de 
ani, pentru realizarea unei construcţii cu destinaţia de spaţiu comercial, conform 
documentaţiei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Regimul de înălţime pentru investiţia propusă a se realiza după concesionare este 
S+P+1E+M. 

Art. 2 – Redevenţa se stabileşte conform legislaţiei în vigoare. 
Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.3 – Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului situat în Galaţi, 

cartier Ţiglina I, str.Brăilei între bl. A7 – A8, prevăzut în anexa II care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.4- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.5 -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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