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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 411 

din  15.09.2020 
 

privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără 

scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorități pentru atribuirea 

unui spațiu cu altă destinație 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 353/15.07.2020 

 

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

15.09.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 125213/15.07.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 125212/15.07.2020, al Direcţiei 

Patrimoniu; 

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică,  drepturi și 

libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; 

Având în vedere dispozițiile art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a” și 

”b” din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului                    

nr. 57/03.07.2019 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 procedura de evaluare a persoanelor juridice de drept privat 

fără scop patrimonial în vederea întocmirii listei de prioritate pentru atribuirea unui 

spațiu, pentru sediu sau pentru desfășurarea activităților specifice, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 
Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

                           Contrasemnează, 

                                                                                                          Secretar general, 
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Președinte de ședință,Cristian-Sorin Enache
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