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H O T Ă R Â R E A  nr.369 

                                  din  14  09  2006 
 

 privind asigurarea de la bugetul local a fondurilor aferente execuţiei  lucrărilor de 

consolidare la imobilul Bălcescu nr.118  şi aprobarea modalităţii de recuperare a cotei 

parte de la coproprietari. 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi 

 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr.85 890/12 09 2006; 

 Având în vedere raportul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere prevederile art.1002 din Codul Civil; 

 Având în vedere prevederile OG nr.20/1994 privind măsuri de reducere a riscului 

seismic al construcţiilor existente; 

 Având în vedere  prevderile art.40, alin.3 din Legea nr.47/2006 privind sistemul 

naţional de asistenţă socială; 

 Avînd în vedere prevederile art.38, alin.6  din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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Art. 1– Se aprobă asigurarea de la bugetul local a fondurilor aferente execuţiei  

lucrărilor de consolidare la imobilul Bălcescu nr.118. 

 Art.2 –Sumele aferente cotei – parti a coproprietarului – Dumbrava Aristiţa  vor fi 

recuperate de la aceasta  in termen de 25 de ani.  

 Platile efective vor fi facute de catre Consiliul Local Galati, in calitate de autoritate 

contractanta direct catre executantul lucrarii, in numele coproprietarului Dumbravă 

Aristiţa, in baza situatiilor de lucrari confirmate de catre reprezentantii Consiliului Local, 

in baza contractului de finantare ce va fi incheiat intre d-na Dumbravă Aristiţa si Primarul 

Municipiului Galati. Dupa incheierea contractului de finantare, se va institui ipoteca legala 

a statului asupra imobilului.   

 La rambursarea sumei se va calcula o dobanda egala cu rata dobanzii de referinta a 

Bancii Nationale, publicata lunar in Monitorul Oficial. 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a  

prevederilor acestei hotărâri. 

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

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă 

   Eugen Găvan 

 

 Contrasemnează 

                                                             Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                    Grigore Matei 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  ÎNTRUNEŞTE  CONDIŢIILE  DE  LEGALITATE 
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