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HCL nr. 370/2019 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 370 

din  31.07.2019 
 

privind acceptarea promisiunii unilaterale de donație a lotului 1/2,  

în suprafață de 138 m.p., situat pe strada Morilor nr. 147-149 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 410/23.07.2019 

 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

31.07.2019; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 47456/23.07.2019 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47458/23.07.2019 al Serviciului 

Juridic și Legalitate; 

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

domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere adresa înregistrată la Registratura Generală a Municipiului 

Galați cu nr. 57613 din 04.07.2019; 

 Având în vedere promisiunea unilaterală de donație autentificată cu încheierea 

de autentificare nr. 1835 din 04.05.2019 și actele adiționale nr. 1 din 17.09.2018 și nr. 2 

din 18.09.2018. 

 Având în vedere dispozițiile art. 863 lit. c) și art. 1014 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozitiile art. 129 alin. (1) și art. 291 alin. (3) lit. a) și alin. (6) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1 - Se acceptă promisiunea unilaterală de donație a lotului 1/2 în suprafață 

de 138 m.p., teren proprietatea Societății TITAN STEEL 1921 SRL, identificat cu 

număr cadastral 126321, în Cartea Funciară nr. 126321. 

  Art. 2 – Se împuternicește Primarul Municipiului Galați pentru semnarea 

actului de donație în formă autentică. 

  Art. 3 – Cheltuielile ocazionate de încheierea și autentificarea actului de 

donație sunt suportate de către donator.  

  Art. 4 – După încheierea actului de donație, imobilul devine proprietatea 

publică a Municipiului Galați. 

  Art. 5 - După încheierea actului de donație, bunul se înregistrează în evidența 

contabilă a Municipiului Galati.   

  Art. 6 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 7 - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                           Secretar General, 
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