
_____________________________________________________________________________
HCL nr. 265/2019 

        ROMANIA  

  JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

 CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  265 

din  26.06.2019 
privind schimbarea destinaţiei unui imobil, proprietatea publică a Municipiului 

Galaţi, aflat în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 331/13.06.2019  

  

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

26.06.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 37962/13.06.2019, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37964/13.06.2019, al 

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

Legalitate; 

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

domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei  pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement; 

Văzând:  

- adresa nr. 1788/05.04.2019, a Inspectoratului Școlar Județean Galați, 

înregistrată de la Registratura Generală a Municipiului Galați sub                                  

nr. 32559/09.04.2019; 

- adresa nr. 431/27.03.2019, a Grădiniței cu program prelungit nr. 39, 

înregistrată de la Registratura Generală a Municipiului Galați sub                                  

nr. 27769/27.03. 2019; 

- adresa nr. 31/10.05.2019, a Parohiei Sf. Arhidiacon Ştefan, înregistrată la 

Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 51891/12.06.2019;  

 Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (6) din Legea Educației Naționale     

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
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Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) și (4), art. 5, art. 8, art. 9, alin. (1)  
din Ordinul nr. 5819/25.11.2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și  ale art. 124  din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - (1) Se aprobă schimbarea de destinaţie, pe perioadă nedeterminată, a 
terenului, proprietate publică a municipiului Galaţi, situat în strada Victor Papilian, 
nr. 7, în suprafaţă de 937 mp, din spaţiu de învăţământ în spaţiu la dispoziţia 
Consiliului Local Galaţi, pentru a fi transmis în folosinţă gratuită bisericii                     
Sf. Arhidiacon Ştefan, în vederea desfăşurării activităţii specifice lăcaşului de cult.  

   (2) Suprafaţa de teren este individualizată în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre. 

 
       Art. 2  – Suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 va fi transmisă în folosință 

gratuită după obținerea avizului conform al Ministerului Educației Naționale.  
 
      Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 
 
      Art. 4- Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea si 

publicitatea prezentei hotărâri.   
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul Municipiului Galați, 
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Președinte de ședință,    Giorgică Dima
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