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HCL nr. 355/2020 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  355  

din  30.07.2020  
 

privind transmiterea imobilului situat pe strada Mihai Bravu nr. 3 din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Galați 

 

Inițiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 402/29.07.2020 

  

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

30.07.2020;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 134854/30.07.2020, al inițiatorului 

- Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 134859/30.07.2020, al 

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

Legalitate;  

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galați; 

Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr. 78/24.07.2020 privind măsurile 

adoptate în cadrul ședinței extraordinare de lucru a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Galați;  

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Hotărârea Comitetului Local pentru 

Situații de Urgență Galați nr. 17/27.07.2020;  

Având în vedere adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați nr. 

9249/28.07.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub  nr. 

133516/28.07.2020;  

Având în vedere adresa Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru 

Tineri Galați nr. 601/28.07.2020, înregistrată la Registratura Generală a 

Municipiului Galați sub nr. 133517/28.07.2020; 
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Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), 

art. 297, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă transmiterea, din administrarea Consiliului Local Galați 

în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați, a imobilului 

situat pe strada Mihai Bravu nr. 3, teren în suprafață de 1028 mp și clădiri în 

suprafață construită totală de 716 mp, în vederea desfășurării activității serviciului 

social Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost. 

(2) Valoarea de inventar a imobilului este de 2.157.866,53 lei.    

Art.  2 – Transmiterea imobilului în administrarea Direcției de Asistență 

Socială a municipiului Galați se va face pe perioada necesară asigurării măsurilor de 

prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de manifestarea noului 

coronavirus SARS CoV-2 și de necesitatea continuării desfășurării activității 

serviciului social. 

Art.  3 – Predarea-primirea imobilului se va face în maxim 5 zile lucrătoare de 

la semnarea Contractului de transmitere în administrare de către ambele părți. 

Art. 4 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art. 5 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 


