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         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 290 

din  30.07.2020 
privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Galaţi, Bulevardul Dunărea, nr. 44, 

Bl.B7, ap.39, parter, din spaţiu de învăţământ în sediu necesar desfăşurării 

activităţii Poliţiei Locale Galaţi 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 330/29.06.2020 

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

30.07.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 113992/29.06.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 114005/29.06.2020, al 

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

Legalitate; 

 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului;  

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, 

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

Având în vedere adresa nr. 43191/10.06.2020, a Poliției Locale Galați, 

înregistrată de la Registratura Generală a municipiului Galați sub                                    

nr. 99896/10.06.2020; 

Având în vedere dispozițiile  art. 3, alin. (1), art. 4, lit. ”d”, art. 9, alin. (1)  din 

anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice                          

nr. 5819/25.11.2016 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; 
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Având în vedere dispozițiile art. 108,  lit. ”a”, art.  129, alin. (1), art. 297, alin. (1) 

lit. ”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;    

         În temeiul art. 139,  alin. (3), lit. ”g” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

    

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

      Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului constituit din teren şi 

construcţie, situat în Galaţi, Bulevardul Dunărea, nr. 44, bloc B7, scara 1, parter,         

ap. 39, din spaţiu de învăţământ în sediu necesar desfăşurării activităţii Poliţiei Locale 

Galaţi, pentru o perioadă de 10 ani; 

     (2) Imobilul, intabulat în Cartea Funciară nr. 100016-C1-U57, este 

constituit dintr-un teren în cotă indiviză de 31,56 mp şi un apartament cu suprafaţă 

utilă de 101,66 mp, compus din 6 camere, 3 băi, 1 hol, în valoare de 76378,92 lei și este  

identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

      Art.  2 - Se aprobă transmiterea în administrare a imobilului, identificat la      

art. 1, către Poliţia Locală Galaţi. 

Art.  3 -  Imobilul se va fi transmite în administrare, în termen de 15 zile de la 

data obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației şi Cercetării.  

  Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

      Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 

                           Contrasemnează, 
                                                                                                          Secretar general, 
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Președinte de ședință,Cristian-Sorin Enache
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