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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  85 

din  28.03.2019 
privind modificarea H.C.L. nr. 207/29.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate privată a 

municipiului Galaţi, cu modificările si completările ulterioare 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 748/11.12.2018 

 

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

28.03.2019; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 98450/11.12.2018, a iniţiatorului – 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98452/11.12.2018, al 

Direcţiei Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

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

domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație 

publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și 

liniștii publice; 

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 207/29.06.2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a 

municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, și art. 123, alin. (1) 

din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
   

Art. I - Pct. 7, Cap. I.2. din anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate 

privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

      ”Pct. 7- Terenuri ocupate de construcții definitive, autorizate ca atare, 

inclusiv prin procedura de intrare în legalitate, deținute cu contracte de dare în 

folosință, contracte de concesiune sau contracte de închiriere, inclusiv cele edificate la 

parterul unor blocuri de locuințe urmare extinderii unor apartamente sau spații cu 

altă destinație” 

 

Art. II - Pct. 2 din Cap. II din anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate 

privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, își încetează 

aplicabilitatea. 

 

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.  

 

Art. IV – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri.  

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 

 
 
 
 
                 Contrasemnează, 
                                                                                     Secretarul Municipiului Galați, 
             


	Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2019;

