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HCL nr. 380/2020 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  380  

din  27.08.2020 
 

privind aprobarea Studiului de fundamentare privind organizarea serviciului de 

administrare a domeniului public și privat în Municipiul Galaţi şi a formei de 

gestiune a acestui serviciu 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 408/06.08.2020 

 

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

27.08.2020;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 140776/06.08.2020, al iniţiatorului 

- Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul de specialitate nr. 140780/06.08.2020 al Direcției 

Servicii Comunitare de Utilități Publice;  

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, 

comerţ şi privatizare;  

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1), alin. (2), art. 10 alin. (2) și art. 13 

din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), și alin. (7) lit. n) 

din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă Studiul de fundamentare privind organizarea serviciului de 

administrare a domeniului public și privat în municipiul Galaţi, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă ca formă de gestiune pentru organizarea serviciului de 

administrare a domeniului public și privat în municipiul Galaţi, gestiunea delegată. 

Art. 3 – Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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