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HCL nr. 177/2020 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  177  

din  29.04.2020 

 
privind transmiterea imobilului situat în strada Traian nr. 254, Lot 2, din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați 

 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 214/23.04.2020 

  

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

29.04.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71900/23.04.2020 al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 71903/23.04.2020, al 

Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate şi al Serviciului Juridic şi 

Legalitate; 

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

public şi privat al municipiului Galați; 

Având în vedere adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați nr. 

1819/24.02.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 

39120/25.02.2020; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), 

art. 297, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Galați a imobilului, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe strada Traian 

nr. 254, lot 2. Imobilul va avea destinația de adăpost de noapte pentru persoanele fără 

adăpost. 

 (2) Imobilul, teren în suprafață de 2.866 mp și clădire în suprafață de 618 mp, 

parter, înscris în Cartea Funciară nr. 129766, este individualizat în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea de inventar a imobilului este de 

1.557.049 lei, din care valoarea terenului este de 1.280.856 lei și valoarea construcției 

este de 276.193 lei.   

Art. 2 – Predarea-primirea imobilului se va face în maxim 5 zile lucrătoare de 

la semnarea Contractului de transmitere în administrare de către ambele părți. 

Art. 3 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte de şedinţă, 

 
 
 
 
 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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