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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

MUNICIPIUL GALAȚI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  149 

din  24.04.2019 

 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 260/24.04.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

municipiului Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 69/19.02.2019  
 

 Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 

24.04.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 10114/19.02.2019, a inițiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10116/19.02.2019 al Instituției 

Arhitect Șef, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Dezvoltare 

Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și 

Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie 

comunală, comerț și privatizare; 

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 Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și copletările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct. 3, 

pct. 7, pct. 9, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
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modificările și copletările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și copletările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Art. 8 din anexa la H.C.L. nr. 260/24.04.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 8 – Primaria Municipiului Galați dorește să acționeze în vederea asigurării 

integrităţii elementelor cadrului natural, conservării și dezvoltării spațiilor verzi prin 

intermediul unui program ce se adresează: 

(1) Persoanelor fizice, cu excepția celor care locuiesc în condominii și sunt 

organizate în asociații de proprietari, sau persoanelor juridice, care doresc implicarea 

într-un program de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi publice din Municipiul 

Galați, pe baza unui acord de colaborare și cu asigurarea din fonduri proprii a 

cheltuielilor de: 

a) amenajare a unor spații verzi (parc, gradină, scuar, fâșie plantată) - asigurată 

de solicitant; 

b) întreținerea spațiilor verzi existente, dintre cele care au fost amenajate conform 

lit. a). 

(2) Asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice care doresc  

implicarea în program, prin încheierea unei Convenții privind întreținerea următoarelor 

spații: 

a) spațiul verde public existent în zona cvartalelor de blocuri pentru asociațiile de 

proprietari; 

b) spații verzi publice existente în zona instituțiilor și ONG-urilor pentru instituții 

și ONG-uri. 

Pentru asociațiile de proprietari, ONG-urile și instituțiile publice care doresc  

implicarea în program materialul dendrologic va fi asigurat cu titlu gratuit de către 

Municipiul Galați. 

(3) Spaţiile verzi vor fi întreţinute astfel:  
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a) lucrări de salubrizare a zonelor verzi, constând în colectarea gunoiului (deşeuri 

menajere, hârtii, ambalaje etc.) cu o frecvenţă suficientă pentru a asigura o stare 

permanentă de curăţenie;  

b) lucrări de întreținere gazon în perioada aprilie-octombrie, cel puţin o trecere pe 

săptămână, în funcţie de condiţiile climatice şi gradul de dezvoltare a vegetaţiei;  

c) lucrări de greblat frunze şi crengi în perioada noiembrie-decembrie, cel puţin o 

trecere pe lună; 

d) lucrări de plantare a materialului dendrologic în campania de plantări din 

primăvară (15 martie-15 aprilie) şi toamnă (15 octombrie-15 noiembrie), numai după 

obținerea avizului Primăriei Municipiului Galaţi, prin intermediul serviciului de 

specialitate;  

e) udarea materialului dendrologic plantat: 2 intervenții pe săptămână în 

perioada aprilie-mai și luna septembrie și 3 intervenții/săptămână în perioada iunie-

august.  

f) lucrări de tuns gard viu, executate în perioada mai-septembrie, o tundere pe 

lună, acestea vor fi conduse prin tundere până la înălţimea de maximum 1,00 m;  

(4) Pentru executarea lucrărilor de întreţinere specifice de sezon, se poate opta 

pentru:  

a) executarea lucrărilor de întreţinere în regie proprie prin grija celor ce au primit 

în administrare spaţiul verde;  

b) executarea lucrărilor de întreţinere de către o firmă specializată în activităţi de 

grădinărit şi arhitectură peisagistică în baza unui contract de prestări servicii, pe 

cheltuială proprie.” 

Art. II – Art. 16 lit. „f” din anexa la H.C.L. nr. 260/24.04.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16 

f) de a plimba animalele de companie (câini) pe domeniul public doar dacă aceștia 

vor fi purtați în lesă, indiferent de talie sau rasă; câinii de talie mare și câinii 

reglementați de OUG 55/30.04.2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși și 

agresivi, vor purta obligatoriu și botniță.” 
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Art. III – Art. 44 lit. „e” din anexa la H.C.L. nr. 260/24.04.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 44 

e) de a nu arunca gunoiul menajer lângă containere sau pubele, de a nu căuta în 

recipientele pentru gunoi, de a nu le răsturna și împrăștia gunoiul/deșeurile, în scopul 

recuperării unor resturi de alimente sau de orice natură, de a nu arunca în coșurile de 

gunoi stradale  gunoiul menajer din gospodării sau rezultat ca urmare a activității 

desfășurate.” 

Art. IV – După lit. „r” a art. 48 din anexa la H.C.L. nr. 260/24.04.2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

municipiului Galați, se introduce o nouă literă - lit. „s”, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 48 

s) de a nu arunca gunoiul menajer și cel rezultat ca urmare a activității 

desfășurate în punctele de gunoi special amenajate pentru persoanele fizice.” 

Art. V – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri.  

Art. VI – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri.  

 

Președinte de ședință, 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați 


