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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 240 

din  30.05.2019 
privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006,din domeniul public al statului 

și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați, în vederea 
realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin 
programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și declararea 
acestora din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 256/20.05.2019 
 

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

30.05.2019; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 31884/21.05.2019, a iniţiatorului – 

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31886/21.05.2019, al 

Direcţiei Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Juridic și 

Legalitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget-fnanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului;  

Având în vedere art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere art. 3, alin. (4) și art. 9, alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
Art. 1 - Se solicită Guvernului transmiterea imobilelor 302 și 3006, având 

datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării 
Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local 
Galați, în vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit 
prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și declararea acestora 
din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local. 

 
Art. 2 - (1) Municipiul Galați va realiza, în colaborare cu Agenția Națională 

pentru Locuințe, 3 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+5 cu un număr total de 
132 apartamente, pe terenul imobilului 302, împreună cu locurile de parcare aferente, 
destinate închirierii pentru tinerii specialiști din învățământ și sănătate, în condițiile 
legii,  într-un termen de 10 ani de la transmiterea imobilului, cu fonduri ale Agenției 
Naționale pentru Locuințe sau alte surse de finanțare legal constituite; 

                (2) Municipiul Galați va realiza, în colaborare cu Agenția Națională 
pentru Locuințe, 8 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+5 cu un număr total de 
352 apartamente, pe terenul imobilului 3006, împreună cu locurile de parcare 
aferente, destinate închirierii, într-un termen de 10 ani de la transmiterea imobilului, 
cu fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe, sau alte surse de finanțare legal 
constituite. 

 
Art. 3 - (1) Municipiul Galați va transmite în domeniul public al statului și în 

administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, un procent de 50% 
din numărul total de locuințe realizate pe terenul imobilului prevăzut la art. 2,         
alin. (2), dar nu mai puțin de 176 de apartamente, împreună cu terenul și locurile de 
parcare aferente, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, într-un termen de 10 ani de la transmiterea imobilului; 

               (2) Locuințele menționate la alin. (1) vor fi transmise în domeniul public 
al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, etapizat, pe măsura 
finalizării acestora, conform termenelor stabilite prin programul de investiții al 
Agenției Naționale pentru Locuințe. 

 
Art. 4 - În cazul în care nu se respectă destinația imobilelor, obligațiile și 

termenele prevăzute la art. 2 și art. 3, acestea revin în domeniul public al statului și în 
administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

 
Art. 5 - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de 

protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Galați, prin 
structurile de specialitate din subordine, în termenul prevăzut în hotărârea 
Guvernului de transmitere; 
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              (2) În termen de 30 zile de la preluarea imobilelor se va proceda la 
înscrierea în cărțile funciare aferente imobilelor a dreptului de proprietate publică în 
favoarea Municipiului Galați și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului 
Local al Municipiului Galați. 

 
Art. 6 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,                                  

H.C.L.  nr. 377/27.07.2017  și  H.C.L. nr. 752/19.12.2017 își încetează aplicabilitatea. 
 
Art. 7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
Art. 8 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri.  
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 

 
 
 
 
 
                 Contrasemnează, 
                                                                                     Secretarul Municipiului Galați, 
                                                                                                                  



hcl
Dreptunghi

hcl
Text introdus
                                 Anexa la HCL nr. 240/30.05.2019





hcl
Dreptunghi

hcl
Text introdus
Președinte de ședință,       
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