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        ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A    nr. 398 
din  26.07.2018 

 
privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietate publică a municipiului 

Galați, în suprafață de 21554 mp, situat în Galați, Micro 17, str. Prelungirea 
Brăilei – zona Drumul de Centură, T156/1, P12 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 429/10.07.2018 
 
  
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
26.07.2018;  
 
 Având în vedere expunerea de motive nr. 58374/10.07.2018, a iniţiatorului- 
Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 58376/10.07.2018, al 
Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și 
Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

Văzând  adresa nr. 850/EC/16.01.2018, a Administrației Naționale Apele 
Române–Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad, înregistrată la Registratura 
Generală a Municipiului Galați sub nr. 4299/16.01.2018; 

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 43258/22.06.2018; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului 
funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității 
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru 
şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietate 
publică a municipiului Galați, în suprafață de 21554 mp, situat în Galați, Micro 17,              
str. Prelungirea Brăilei –zona Drumul de Centura, între  Coca-Cola și Salbero, 
T156/1, P12,  după cum urmează: 

- Lot 1 - cu suprafața măsurată de 20828 mp, având numărul cadastral 
126705,   

- Lot 2 - cu suprafața măsurată de 726 mp, având numărul cadastral 
126706; 

                   (2)Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.   
 
 
Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 
    
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
          
 
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                          Radu Octavian Kovacs  
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Președinte de ședință, Cătălin Popa
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