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MUNICIPIUL GALAŢI 
 CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  135      
                                       din   17 04 2003 
 

privind:   modificarea şi completarea HCL nr. 86/27.03.2003 referitoare la  atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren, proprietate publică a municipiului Galaţi, 
administrat de Consiliul Local al municipiului Galaţi, Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe 

Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr. 27750/14.04.2003; 
 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului; 
 Având în vedere prevederile HCL nr. 86/27.03.2003 privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui teren, proprietate publică a municipiului Galaţi, administrat de Consiliul Local al 
municipiului Galaţi, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;  

Având în vedere prevederile HG nr. 512/2002 privind transmiterea unor bunuri din 
proprietatea privată a statului în proprietate publică a municipiului Galaţi, judeţul Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 126 şi 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.I – Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr.86/2003, care va avea 

următorul cuprins: 
“Art. 2 – Suprafaţa totală de 63,80 ha se repartizează astfel: 

- 8,90 ha teren destinat construirii de locuinţe pentru tineri, în regim de închiriere, construcţii 
ce se vor executa în următoarele faze:   

- faza 1.1.A – suprafaţa de 1,67 ha; 
- faza 1.1.B – suprafaţa de 1,89 ha; 
- faza 1.1.C – suprafaţa de 1,23 ha; 
- faza 1.1.D – suprafaţa de 1,17 ha; 
- faza 1.1.E – suprafaţa de 1,62 ha; 
-     faza 1.1.F – suprafaţa de 1,32 ha, conform planurilor de situaţie prevăzute în anexele 

nr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
- 54,90 ha teren destinat construirii de locuinţe individuale, prin credit ipotecar. 
 Cele două suprafeţe de teren sunt distinct materializate în planul de situaţie prevăzut în 
anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II – Art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 86/2003 se renumerotează devenind art. 3 şi art. 4. 
Art. III - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.IV -Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă 
 Manole Ioan         

            Contrasemnează 
                Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                                                           Grigore Matei 
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