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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 93 

din  26.03.2020 
 

pentru completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din 

gestiunea Societăţii Calorgal S.A. Galaţi în administrarea Consiliului Local 

Galaţi a unor spaţii cu altă destinaţie, precum şi a terenurilor aferente 

acestora, cu completările ulterioare 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 90/09.03.2020; 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

26.03.2020;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 49369/09.03.2020 al inițiatorului 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 49375/09.03.2020 al 

Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii 

Comunitare de Utilități Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

 Având în vedere avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului;  

 Văzând adresa nr. 33143/17.02.2020 a Direcţiei Servicii Comunitare de Utilităţi 

Publice 

Având în vedere HCL nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 

384/30.09.2015 privind  transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a 

bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice 

aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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Având în vedere HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea 

Societăţii Calorgal S.A. Galaţi în administrarea Consiliului Local Galaţi a unor spaţii 

cu altă destinaţie, precum şi a terenurilor aferente acestora, cu completările 

ulterioare;                

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și ale 

art. 324 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. I – Se completează HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din 

gestiunea Societăţii Calorgal S.A. Galaţi în administrarea Consiliului Local Galaţi a 

unor spaţii cu altă destinaţie, precum şi a terenurilor aferente acestora, cu 

completările ulterioare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. II – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Galaţi, a unor active de natura mijloacelor fixe aferente imobilelor 

prevăzute la nr. 24 şi nr. 25 din Anexa 1, conform Anexei 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

                                (2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea 

mijloacelor fixe menționate la alin. (1). 

                               (3) Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din 

funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al municipiului Galaţi. 

                              (4) După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe 

menţionate,  atât Municipiul Galați, cât şi Societatea Calorgal S.A. Galaţi vor actualiza 

evidenţele contabile aferente. 

 Art. III – După dezmembrare, mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute la 

nr. 26 – nr. 28 din Anexa 1, se depozitează ca piese de schimb, fiind identificate în 

Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. IV – Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

        Art. V – Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.       

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Onuț Valeriu Atanasiu 

 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                            Secretar General, 

                                                                                               Radu Octavian Kovacs 

 
 
 
 
Georgiana Sava/ 3 ex. 
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