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H O T Ă R Â R E A  nr. 347 
din 30 09 2003 

 
privind: aprobarea încheierii contractelor de comodat pe o perioadă de 5 ani pentru spaţiile 

destinate creaţiei artistice folosite de Asociaţia Uniunea Artiştilor Plastici – filiala 
Galaţi. 

 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr. 48 692/26 06 2003; 
 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului;  
 Având în vedere avizul comisiei juridice, de administraţie publică locală, drepturi şi 
libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii publice; 
 Având în vedere prevederile art. 3 1 alin 1 şi alin 3 din OUG nr. 21/2003 pentru 
completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale prorietate  privată a 
statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de inters local; 

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001;  
 În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea  Administraţiei publice locale nr. 215/2001;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1– Se aprobă  încheierea contractelor de comodat pe o perioadă de 5 ani pentru  
spaţiile destinate creaţiei artistice folosite de Asociaţia Uniunea Artiştilor Plastici – filiala 
Galaţi, pentru următoarele spaţii: 
• Strada Domnească nr.19, bl. C, parter (Galeriile de artă) 
• Strada Domnească nr.22, bloc F, parter (Sală expoziţii “N Mantu”) 
• Strada Independenţei nr.20 
• Strada Saturn, bloc I6, parter 
 Art. 2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art. 3 –Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă 

Nicolescu Sorin 
         

                                                                                                   Contrasemnează  
                                                                           Secretarul municipiului Galaţi 

                   Grigore Matei 
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