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HCL nr. 355/2019 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

  

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  355 
din  31.07.2019 

 
 

pentru modificarea H.C.L. 114/28.03.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul 

public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați a unei părți 

din imobilul “Cantină”, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 

   

   

Iniţiator: Consilier local, Cristian-Sorin Enache 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 391/18.07.2019 

 

 

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

31.07.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46254/18.07.2019, a inițiatorului -  

Consilier local, Cristian-Sorin Enache;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46256/18.07.2019, al 

Direcţiei 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. 4923/16.07.2019, a Consiliul Judeţean Galați, înregistrată 

de la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 60881/16.07.2019; 

Având in vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit.” c”, alin. (6), lit. ”a” 

şi art. 294, alin. (2) şi alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ;  

În temeiul art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. I  - Art. 1  din H.C.L. nr. 114/28.03.2019 privind solicitarea trecerii din 

domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați a unei 

părți din imobilul “Cantină”, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 se 

modifică și va avea următorul cuprins : 

         “ Art. 1 - (1) Suprafețele  ce fac obiectul  trecerii din domeniul public al 

județului Galați în domeniul public al municipiului Galați sunt următoarele:   

           a) suprafaţă construită desfăşurată de 671,44 mp, cu valoare de inventar 

de 1.110.669,19 lei, 

            b) suprafaţă teren de 256,24 mp, cu valoare de inventar de 41.167,52 lei; 

                        (2) Detalierea constituirii suprafețelor se va regăsi în procesul- 

verbal de predare-primire a bunului imobil” 

 

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

 Art. III- Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea si 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 
 
 
 
 

Contrasemnează, 

Secretar General, 


