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        ROMANIA  

  JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

 CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  308 

din  26.06.2019 
privind schimbarea destinaţiei unei părţi din corpul C3 din incinta Liceului Tehnologic 

“Aurel Vlaicu” situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, din spaţiu 

destinat învăţământului în sediu al Bibliotecii Municipale „Paul Păltânea”, 

Filiala nr. 2 a Bibliotecii “V.A.Urechia” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 329/13.06.2019  

  

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

26.06.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 38016/13.06.2019, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 38018/13.06.2019, 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; 

Văzând adresa nr. 31/29.01.2019, a Fundaţiei „Andreiana Juventus” 
înregistrată de la Registratura Generală a Municipiului Galați  sub                                 
nr. 7753/29.01.2019; 

 
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. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, 

pct. 4 și  ale art. 124  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;    
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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 Ș T E: 
 

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 10 ani, a parterului 

şi etajului I din corpul C3 din incinta Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu, situat în Galaţi, 

strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, aflat în domeniul public al municipiului Galaţi, cu 

excepţia părții pentru care a fost emis Avizul Conform nr. 8393/06.03.2019 al 

Ministerului Educației Naționale, din spaţii destinate învăţământului în sediu al 

Bibliotecii Municipale Paul Păltânea, după cum urmează: 

-parter, cu o suprafaţă utilă de 332,95 mp, cu destinaţia depozit carte, 

-etaj I, cu o suprafaţă utilă de 286,68 mp, cu destinaţia sediu bibliotecă; 

            (2) Partea de imobil, cu o suprafaţă utilă totală de 619,63 mp, este 

individualizată în anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

      Art. 2 - Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a părții de imobil identificată 

la art. 1, către Fundaţia Andreiana Juventus, 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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