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H O T Ă R Â R E A  nr.126 

din 6 04 2006 
 

privind: emiterea şi eliberarea autorizaţiilor de construire pentru construcţiile cu 

destinaţia de locuinţe, condiţionat de asigurarea prin proiect a elementelor de 

contorizare şi secţionare individuală pentru utilităţi(apă rece, apă caldă, agent 

termic, gaz). 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi 

INIŢIATOR: Vasile Pârlog – consilier local 

 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr.27 760/28 03 2006; 

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

şi privat al municipiului; 

 Având în vedere prevederile art.7, alin.2, art.9, alin.1b, anexa 1, lit.A, pct.2.2 din   

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii, republicată, 

actualizată; 

 Având în vedere prevederile art. 37 din Legea energiei electrice  nr.318/2003; 

 Având în vedere prevederile art.28 din HG nr.867/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului privind racordarea utilizatorilor  la reţelele electrice  de interes public; 

 Având în vedere prevederile pct.7.16 din Ordinul nr.58/4 02 2004, emis de 

Ministerul Economiei şi Comerţului; 

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit. f din Legea Administraţiei publice  

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea  Administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Art. 1– Se aprobă  emiterea şi eliberarea autorizaţiilor de construire pentru 

construcţiile cu destinaţia de locuinţe, condiţionat de asigurarea prin proiectul  de execuţie 

a elementelor  de contorizare(măsurare) şi secţionare individuală, din afara spaţiilor  de 

locuit, a utilităţilor furnizate în sistem centralizat(apă rece şi caldă, agent termic, gaz). 

 

 

 Art.2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 Art.3 -Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă 

   Cubasa George                                  

 

 

 Contrasemnează 

                                                             Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                    Grigore Matei 
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