
        ROMÂNIA            

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  nr. 215 
                                          din 23 06 2003 
 

privind: modificarea şi completarea HCL nr.195/2003 privind trecerea din domeniul 
public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Judeţului Galaţi a unei părţi din imobilul situat în 
strada Eroilor nr.34 

 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr.43 066/10  06 2003; 
 Având în vedere avizul comisiei  de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat  al municipiului; 
 Având în vedere prevederile comisiei juridice,de administraţie publică locală, drepturi şi 
libertăţi   cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea  ordinii şi liniştii  publice;  
 Având în vedere prevederile art. 12  din Legea nr.213/1998  privind proprietatea publică 
şi regimul juridic alacesteia; 
 Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2 lit. “f” şi art.125  din Legea administraţiei 
publice nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 46, alin. 2  din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. I– Se aprobă modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.195/2003, care va avea 
următorul text :  
« Art. 1 -  Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi a unei părţi din imobilul situat în 
strada Eroilor nr.34. 
 Cota parte din imobilul care se transmite Consiliului Judeţului Galaţi este compusă din 
11 încăperi, coridor, spaţiul scării şi dependinţe, situat la parterul imobilului din Galaţi, strada 
Eroilor nr.34, în care funcţionează Centrul de Diagnostic şi Tratament”. 
 Art.II- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.III -Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
hotărâri.  

Preşedinte de şedinţă 
Munteanu Toma 

                             
                              Contrasemnează                              

                                                                                                Secretarul municipiului Galaţi 
                          Grigore Matei 
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