
 
           ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

     CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 220 

din 23 06 2003 
 

privind  aprobarea ca un număr de 2  locuinţe construite în conformitate cu  
Ordonanţa Guvernului nr.19/1994, din blocul D 19, strada Stadionului nr.4A, Galaţi, să fie 
repartizate ca locuinţe sociale. 

 
 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. 43 688/11 06 2003; 
 Având în vedere avizul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, culte, 
cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement; 

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administraţie publică, drepturi şi libertăţi 
cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii publice; 

Având în vedere prevederile cap.5 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, republicată; 
Având în vedere prevederile art.18 din H.G. nr.950/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OG nr.19/1994 privind stimularea 
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe; 

În temeiul  art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 

Art. 1 – Se aprobă  ca un număr de 2  locuinţe construite în conformitate cu  
Ordonanţa Guvernului nr.19/1994, din blocul D 19, strada Stadionului nr.4A, Galaţi, să fie 
repartizate ca locuinţe sociale. 

Art.2 – Se aprobă repartizarea celor două  locuinţe sociale astfel: 
• Ap. 9, bloc D 19, familiei Ene Anton 
• Ap. 57, bloc D19, familiei Huhulea Angelica 

  Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4– 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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