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         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A    nr. 303 

din  30.07.2020 
privind solicitarea transmiterii imobilului 3006, din domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al 

municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 340/06.07.2020 

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

30.07.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 118917/06.07.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 126198/16.07.2020, al 

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

Legalitate; 

 Având în vedere avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului Galaţi;  

Văzând adresele nr. 18933/12.06.2020, a Direcției domenii și infrastructuri din 

cadrul Ministerului Apărării Naționale și adresa nr. T – 1159/16.07.2020, a Unității 

Militare 02523 București, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați  

sub nr. 105833/18.06.2020, respectiv sub  nr. 125644/16.07.2020;  

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4) și art. 9, alin. (1) din Legea                  

nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (8),               

lit. ”b” corroborate cu cele ale art. 292, alin. (1), alin. (3), alin. (5),   alin. (6), alin. (7) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1 - Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 3006, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în 

domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în 

vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin 

programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe și declararea acestuia în bun de 

interes public local. 

Art. 2 – Consiliul Local al Municipiului Galați va realiza în colaborare cu 

Agenția Națională pentru Locuințe, 8 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+5 cu un 

număr total de 352 apartamente, pe terenul imobilului 3006, împreună cu locurile de 

parcare aferente, într-un termen de 5 ani de la preluarea imobilului, cu fonduri ale 

Agenției Naționale pentru Locuințe sau alte surse de finanțare legal constituite. 

Art. 3 - (1) Consiliul Local al Municipiului Galați va transmite în domeniul public 

al statului, în condițiile legii, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării 

Naționale, prin hotărâre a Guvernului, un procent de 50% din numărul total de locuințe 

realizate pe terenul imobilului prevăzut la art. 2, dar nu mai puțin de 176 locuințe, 

împreună cu terenul și locurile de parcare aferente, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) 

din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen de 5 ani de la 

preluarea imobilului. 

(2) Locuințele menționate la alin. (1) vor fi transmise etapizat, pe măsura 

finalizării acestora, conform termenelor stabilite prin programul de investiții al 

Agenției Naționale pentru Locuințe. 

Art. 4 - În cazul în care nu se respectă destinația imobilului, obligația și 

termenele prevăzute la art. 2 și art. 3, acesta revine în domeniul public al statului, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 



______________________________________________________________________________________
HCL nr. 303/2020  

 

 

Art. 5 - Predarea-preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol 

încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Galați, prin structurile de 

specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

hotărârii Guvernului de transmitere. 

Art. 6 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 

Local  nr. 240/30.05.2019 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 7 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 8 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
      

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