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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 120 

                                  din  29 04  2010 

 
privind transmiterea in folosinta gratuita a Companiei Nationale de Investitii S.A., 

a cladirii si terenului aferent „Salii Sporturilor” din cadrul Complexului Sportiv „Dunarea” 

situat in Galati, strada Stadionului nr. 1, pe perioada realizarii investitiei, in vederea 

executarii lucrarilor de consolidare si reabilitare a imobilului „Sala Sporturilor” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:117/27 04  2010 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 29 04 

2010;  

 Având în vedere expunerea de motive nr.42 976/12 04 2010,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.42 978/12 04  2010, al Direcţiei 

Gestiunea Patrimoniului 

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

domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere  prevederile art.3, alin.3  din OG nr.25/2001 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Investiţii „CNI” – SA., actualizată ; 

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” şi  art.124 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 
  

 Art.1 – Se aprobă transmiterea in folosinta gratuita a Companiei Nationale de 

Investitii S.A., a cladirii si terenului aferent „Salii Sporturilor” din cadrul Complexului 

Sportiv „Dunarea” situat in Galati, strada Stadionului nr. 1, pe perioada realizarii 

investitiei, in vederea executarii lucrarilor de consolidare si reabilitare a imobilului „Sala 

Sporturilor”, cu următoarele caracteristici: teren aferent sălii în suprafaţă de 2888,23 mp 

şi suprafaţa construită de 2780,27 mp. 

 Imobilul este individualizat în planul de situaţie anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

prevederilor acestei hotărâri. 

 

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

prezentei   hotărâri. 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă 

Podlaţi Lucian 

 
 
 

Contrasemnează 

                                                            Secretarul municipiului Galaţi 

                                                            Matei Grigore 
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