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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 340 

                                  din   25  06   2009 
 

privind: acceptarea donaţiei unui teren în suprafaţă de 54,01mp amplasat cadastral 

în Tarlaua 43, Parcela 33/2, Str. Arcaşilor nr. 76A , proprietatea privată, în 

indiviziune, a numiţilor Mărăcineanu Iulian şi Mărăcineanu Doranda 

  

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:303/2 06 2009 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 25 06  

2009; 

 Având în vedere expunerea de motive nr.47 718/12 05 2009,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.47 720/12 05 2009, al Direcţiei 

Gestiunea Patrimoniului; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”c” coroborat cu  art. 121, alin.3 

din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
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  H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

 Art. 1– Se acceptă oferta de donaţie a  terenului în suprafaţă de 54,01 mp 

amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2, Str. Arcaşilor nr. 76A , proprietatea 

privată, în indiviziune, a numiţilor Mărăcineanu Iulian şi Mărăcineanu Doranda, în 

vederea deschiderii  unui drum public. 

Terenul este individualizat în anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 – Taxele notariale privind documentaţiile şi expertizele tehnice de evaluare a 

terenurilor vor fi suportate de către donatori. 

 

 Art.3 – Autorizaţia de construire a  lucrărilor  se va elibera după încheierea 

contractului de donaţie şi operarea în evidenţele cărţii funciare a terenului donat, în 

favoarea domeniului public al municipiului Galaţi. 

 

Art.4 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.5– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă 

Mihai Alin 

 
 
 

Contrasemnează 

                                                            Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                  Grigore Matei 

 






	HCL 340
	Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 25 06  2009;
	H O T Ă R Ă Ş T E
	Preşedinte de şedinţă
	Mihai Alin



	anexa 1 la HCL 340
	anexa 2 la HCL 340

