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HCL nr. 182/2019

ROMANIA

JUDEŢUL GALAŢI

MUNICIPIUL GALAŢI

CONSILIUL LOCAL

HO T Ă R Â R E A nr. 182

din 24.04.2019

privind darea în folosinţă gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat în

proprietatea publică a municipiului Galați şi administrarea Teatrului

Dramatic “Fani Tardini” Galați, către Colegiul de Industrie Alimentară "Elena

Doamna" Galați

Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 208/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de

24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24638/16.04.2019, a iniţiatorului –

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24640/16.04.2019, al

Direcţiei Relaţii Publice şi Managementul Documentelor şi al Direcţiei Financiar

Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport şi agrement;

Având în vedere solicitarea nr. 1845/09.04.2019, a Colegiului de Industrie
Alimentară ”Elena Doamna”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului
Galați sub nr. 64203/15.04.2019;

Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”,
pct. 4 şi ale art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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HO T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole -

aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului

Dramatic “Fani Tardini” Galați, pe termen limitat, în zilele de 20-21 mai 2019, între

orele 14.00-20.00 și în data de 22 mai 2019, între orele 13.00 -15.00, către Colegiul de

Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galați, pentru realizarea programului de

manifestări artistice prilejuit de organizarea celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului

Interjudețean de teatru pentru elevi “De pe scena școlii pe scena vieții”, înscris în

Calendarul activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAERI).

Art. 2 – Directorul General al Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați se

împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,


