
_____________________________________________________________________________________
HCL nr. 500/2018 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  500 

din  27.09.2018 
 

 privind aprobarea Planului de Măsuri Premergătoare în vederea iniţierii 

Programului Multianual de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din 

Municipiul Galaţi 
 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 523/30.08.2018 
  

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

27.09.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 71688/30.08.2018 a iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 71690/30.08.2018 al Instituției 

Arhitect Șef; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea 

teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;  

 Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi alin. (3) din Legea 

nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural–ambientale a 

clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 155/2010 a 

poliţiei locale; 

 Având în vedere dispozițiile art. 27 lit. d) din HG nr. 1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;  

 Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 

10 și pct. 11 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

2007, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 - Se aprobă Planul de măsuri premergătoare în vederea iniţierii 

Programului Multianual de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din 

Municipiul Galaţi prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 

228/15.12.2016 privind aprobarea Programului multianual cu zone de acţiune 

prioritară şi a Listei de inventariere a clădirilor pentru creşterea calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor în Municipiul Galaţi, cu modificările ulterioare, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 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, 

 

Contrasemnează, 

Secretarul Municipiului Galaţi 
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Anexa la HCL nr. 500/27.09.2018 
 

 
 

Plan de Măsuri Premergătoare 
 

 
în vederea iniţierii Programului Multianual de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor din Municipiul Galaţi, prin reabilitarea structural-
arhitecturală a anvelopei acestora  
 
 
Art. 1 – Se stabilesc următoarele Zone de Acţiune Provizorii din municipiul Galaţi în 
vederea creşterii calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, prin reabilitarea 
structural-arhitecturală a anvelopei acestora : 

Zona de Acţiune Provizorie 1: Perimetrul cuprins între străzile: N. Bălcescu 
(numere impare); Brăilei (numere pare); Domnească (numere pare + numere impare); 
Eroilor (numere impare).  

Zona de Acţiune Provizorie 2: Perimetrul cuprins între străzile: N. Bălcescu 
(numere pare); Brăilei (numere pare); Traian (numere pare + numere impare); Eroilor 
(numere impare).  

Zona de Acţiune Provizorie 3: Perimetrul cuprins între străzile: N. Bălcescu 
(numere pare + numere  impare); Basarabiei (numere pare + numere impare); 
Domească (numere pare + numere impare); Eroilor (numere pare). 
 
Art. 2 - Zonele de acţiune vor fi tratate succesiv în cadrul prezentului plan de măsuri. 
 
Art. 3 – Poliţia locală, prin personalul desemnat în acest scop va avea următoarele 
atribuţiuni în cadrul prezentului plan de măsuri:  

a) Va identifica, începand cu arterele principale ale zonei tratate, clădirile care, 
prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol 
sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează 
calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice 
urbane – denumite generic în continuare clădiri afectate; 

b) Pentru fiecare clădire afectată va întocmi  un proces-verbal de constatare a 
stării de degradare a anvelopei, înscris prin care se şi motivează selecţia 
clădirii, anexând fotografii relevante în acest scop;   

c) Va identifica toţi proprietarii persoane fizice, juridice  sau instituţii ce au în 
proprietate ori în administrare  clădirea afectată şi va obţine cel puţin 
următoarele informaţii privitoare la aceştia: adresă de domiciliu/sediu, 
CNP/CUI, act de proprietate/administrare, cota-parte indiviză din întraga 
clădire; destinaţia/scopul în care folosesc clădirea; 

d) În cazul în care proprietatea asupra unei părţi sau a intregii clădiri este în 
litigiu pe rolul instanţelor de judecată, atunci va identifica şi instanța, dosarul, 
părţile în litigiu; 

e) Va întocmi  fişa clădirii afectate conform formularului prevăzut în anexa; 
f) Va întocmi dosarul clădirii afectate, care se va deschide cu fişa clădirii şi va 

conţine  procesul verbal de constatatare, fotografii, declaraţii, corespondenţă 
şi orice alte înscrisuri privind clădirea şi proprietatea asupra acesteia; 

g) Va întocmi lista clădirilor afectate pentru fiecare zonă de acţiune provizorie;  
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h) Va cerceta existenţa pentru clădirea afectată a autorizaţiei de construire în 
vigoare vizând şi anvelopa clădirii sau a autorizaţiei de demolare în vigoare iar 
în caz pozitiv va radia clădirea din lista clădirilor afectate. 

i) Va reînscrie clădirea pe listă la expirarea valabilităţii autorizaţiilor de mai sus 
şi în lipsa reparaţiilor sau demolării;  

j) Va cerceta încadrarea clădirii afectate, în condiţiile legii, în clasa I de risc 
seismic iar în caz pozitiv va radia clădirea din lista clădirilor afectate. 

k) Va cerceta, dacă este cazul, reabilitarea termică în condiţiile legii a clădirii 
afectate, iar în cazul blocurilor de locuinţe, va verifica dacă blocul este înscris 
în programul local multianual pentru executarea lucrărilor de reabilitare 
termică în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe. În caz pozitiv, va radia clădirea din lista 
clădirilor afectate; 

l) Va definitiva pentru fiecare zonă lista clădirilor afectate şi o va preda, atît în 
format electronic cat şi tipărită, împreună cu dosarele clădirilor afectate 
cuprinse în listă, către Instituţia Arhitect Sef, păstrând copii ale listei şi ale 
dosarelor pentru fiecare zonă de acţiune provizorie;  

m) Ulterior predării va supraveghea zonele de acţiune provizorii în scopul 
identificării altor  clădiri ce ajung în timp să întrunească criteriile înscrierii în 
lista clădirilor afectate;  

n) Odată cu identificarea unei alte clădiri afectate, va îndeplini şi referitor la 
aceasta toate demersurile  prevăzute la prezentul articol; 

o) In cazul schimbării proprietarilor survenită ulterior predării,  va întocmi o nouă 
fişă a clădirii şi o nouă listă actualizată a zonei şi le va comunica Instituţiei 
Arhitect Sef împreună cu documentele de completare a dosarului clădirii.  
 

Art. 4 - Fişa clădirii afectate şi lista clădirilor afectate se întocmesc, se păstrează şi 
se comunică Instituţiei Arhitect Sef atât în format electronic cât şi tipărite şi 
semnate. 
 
Art. 5 – Lista clădirilor afectate se întocmeşte prin reunirea tabelelor conţinute în 
fişele clădirilor afectate şi se comunică Instituţiei Arhitect Sef atât în format 
electronic cât şi tipărită şi semnată.  
 
Art. 6 – Termenul limită de predare a listelor clădirilor afectate, împreună cu 
dosarele aferente către Instituţia Arhitect Sef, pentru fiecare din cele trei zone de 
acţiune provizorie   este de trei luni pentru fiecare zonă de acţiune provizorie.  

Termenul este socotit de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pentru Zona 
de Acţiune Provizorie 1, respectiv de la predarea către Instituţia Arhitect Sef a 
documentaţiei zonei tratate anterior, pentru următoarele zone. 
     Listele împreună cu dosarele aferente vor fi predate imediat ce se încheie 
tratarea fiecărei zone de acţiune provizorie.  
  
Art. 7 – Prin grija Instituţiei Arhitect Sef, după primirea listelor şi dosarelor clădirilor 
afectate,  se vor propune,  în funcţie de numărul acestora şi de complexitatea 
reparaţiilor necesare – termenele din Programul Multianual pentru fiecare Zonă de 
Acţiune Provizorie. 
 
Art. 8 – Prin hotărâre a consilului local vor putea fi modificate şi/sau suplimentate ori 
diminuate zonele de acţiune.  
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Art. 10 – În activitatea de documentare, poliţia locală va beneficia, la cerere, de 
sprijinul direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Galaţi, a oricăror structuri din 
subordinea Primarului şi se va putea adresa oricăror  instituţii sau persoane ce deţin 
datele sau documentele necesare.      
 
 
Anexa  la Planul de Măsuri Premergătoare în vederea iniţierii Programului 
Multianual de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din Municipiul 
Galaţi, prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora 
 
 

Fişa clădirii afectate 
 
           Nr. ...... /.........................  
 
 

Adresa 
 
 

(1) 

Nr. din 
LMI  2015 

 
(2) 

Proprietar 
 
 

(3) 

Destinatia/ 
utilizarea 

cladirii/părţii 
de clădire 

(4) 

CNP/CUI, 
C.I. 

 
(5) 

Domiciliu 
sau sediu, 

telefon, 
mail 

Cota/parte 
indiviza 

Nr si data 
P.V. de 

Constatare 

Observaţii 
 
 

(6) 

  Proprietar 
1 

 
 

      

Proprietar 
2 

 
 

      

Proprietar 
3 

 
 

      

Proprietar  
n 

 
 

      

 
(1) – Adresa exactă şi eventual denumirea cladirii afectate. 
(2) – Nr. din Lista Monumentelor Istorice 2015 sau dacă este în curs de clasare / dacă este în zona de protectie a unui 

monument istoric    şi care / dacă este în zona construită protejată şi care. 
(3) – Nume şi prenume sau denumire a fiecarui proprietar. 
(4) - Spaţiu destinat publicului, cu diferite destinaţii (culturale, turistice, etc.) sau Spaţiu comercial sau Spaţiu de locuire - 

pentru fiecare proprietar. 
(5)  – se completează următoarele date:  
a. pentru persoană fizică se completează: numele şi prenumele, CNP, serie şi nr. B.I./C.I., emitent,  data emiterii;  
b. pentru persoană juridică: denumirea, sediul, C.U.I./cod fiscal;  
c. pentru asociaţie de proprietari: numărul/denumirea, reprezentant legal, funcţia , CNP, reprezentant,  serie si nr B.I./C.I., 

emitent,  data emiterii. 
(6) – înscrisuri, documente, declaratii privind dreptul de proprietate asupra clădirii / părţii de clădire şi care se ataşează la 

dosarul clădirii   
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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Președinte de ședință,       Cătălin Popa
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