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HCL nr. 406/2019 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  406 

din  28.08.2019 
 

pentru modificarea HCL nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - 

culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 452/20.08.2019 

 

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

28.08.2019;   

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 54034/20.08.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 54504/22.08.2019, al Direcției 

Relații Publice şi Managementul Documentelor și al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, 

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

Având în vedere solicitarea Universității Dunărea de Jos Galați nr. RF 

3202/20.08.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galaţi sub nr. 

72015/20.08.2019; 

Având în vedere solicitarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și 

în Retragere Filiala Județeană Galaţi „General Eremia Grigorescu”, înregistrată la 

Registratura Generală a Municipiului Galaţi sub nr.  72027/20.08.2019; 

          Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, lit. „c”, 

lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,   
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HCL nr. 406/2019 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art. I – Anexa la HCL nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor 

socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. III – 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,       
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