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         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A    nr. 307 

din  30.07.2020 
privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galaţi 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 272/29.05.2020 

 

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

30.07.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 92972/29.05.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 92982/29.05.2020, al Instituției 

Arhitect Șef; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, lucrări publice, ecologie şi protecţia mediului înconjurător;  

 Având în vedere dispozițiile art. 453, lit. „g” din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Titlului IX, pct. 10, alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea 

Guvernului nr.  1/2016 pentru. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7 din 13.03.1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind 

structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al 

nomenclaturilor stradale; 

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului general al Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor 
stradale;  
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 Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr 119/29.04.2010 privind aprobarea 
Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galaţi;  

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”d”, 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului       
nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
    Art. 1 – Se aprobă Nomenclatura stradală a municipiului Galați identificată în 
anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L.           
nr. 416 din 26.07.2018 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galaţi 
își încetează aplicabilitatea. 
        

Art. 3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 
a prevederilor acestei hotărâri. 
 

Art. 4 – Secretarul General al municipiului Galaţi 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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Președinte de ședință,Cristian-Sorin Enache
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