
       ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

  CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 352 

din 30 09 2003 
 
privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Direcţia Silvică Ialomiţa- Ocolul Silvic Brăila, în domeniul public al municipiului 
Galaţi şi administrarea Consiliului Local, a unui teren în suprafaţă de 2,43 ha. 

 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr.68 456/02 09 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.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia; 

Având în vedere prevederile art. 24, alin.2 din OG nr.96/1998, republicată, din OG 
nr.96/1998, privind reglementarea reglementarea regimului silvic  şi administrarea fondului 
forestier naţional; 
 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 trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor – Direcţia Silvică Ialomiţa- Ocolul Silvic Brăila, în domeniul public al 
municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local, a unui teren în suprafaţă de 2,43 
ha. 

  Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2 – Scoaterea din fondul forestier  se face cu achitarea taxelor şi despăgubirilor, 
după cum urmează: 
   864 195 675 lei  - taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere 
1 063 623 960 lei + TVA    - contravaloarea terenului 
   158 899 755 lei + TVA    - contravaloarea pierderii de creştere 

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

Art.4– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă 
Nicolescu Sorin  
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