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HCL nr. 225/2020 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 225  

din  28.05.2020 
 

pentru modificarea H.C.L. nr. 328/18.07.2019 privind aprobarea contractării unei 

finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 268/22.05.2020 

 

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

28.05.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89868/26.05.2020 al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 89878/26.05.2020, al 

Direcţiei Financiar Contabilitate şi al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări 

Publice; 

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

public şi privat al municipiului Galaţi; 

Având în vedere HCL nr. 328 din 18.07.2019 privind aprobarea contractării 

unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. „f” şi lit. „g”, din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit. „b” 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

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

Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 328 din 18.07.2019 privind aprobarea contractării 

unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul din anexa care face parte din 

prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. III – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte de şedinţă, 

 
 
 
 
 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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