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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 421 

din  15.09.2020 
 

privind transmiterea imobilului situat în Galați, bulevardul George Coșbuc, nr. 33 A, 

din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în folosința gratuită 

a Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 473/07.09.2020 

 

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

15.09.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 164029/07.09.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 163247/07.09.2020, al 

Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate şi al Serviciului Juridic şi 

Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galați; 

Văzând adresele Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Galați, 

înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 3055/15.01.2019, 

respectiv nr. 1301682/10.09.2019; 

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 903/2018 privind 

recunoașterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică; 

Având în vedere dispozițiile art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 

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



______________________________________________________________________________________
HCL nr. 421/2020  

 

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”d”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, 

alin. (6), lit. ”a”, art. 297, alin. (1), lit. ”d” și art. 349 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați 

în folosința gratuită a Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Galați, a 

imobilului - proprietate publică a municipiului Galați, situat în Galați, bulevardul 

George Coșbuc, nr. 33 A;  

                (2) Imobilul va avea destinația specifică activităţii Asociației Naționale 

a Surzilor din România – Filiala Galați; 

       (3) Imobilul, teren în suprafață de  112 mp și clădire în suprafață de 112 

mp, înscris în Cartea Funciară nr. 129747,  este individualizat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, având valoarea de inventar  de 540.807,92 lei. 

 

Art. 2 – Transmiterea imobilului menționate la art. 1 se face cu titlu gratuit, pe 

o perioadă de 10 de ani, începând cu data contractului de transmitere în folosință 

gratuită. 

 

Art. 3 – Încheierea contractului de transmitere în folosință gratuită se va face 

în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 - Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal  

încheiat între Municipiul Galați și Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala 

Galați, în termen de 10 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele 

părți. 

 

Art. 5 – Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații: 

a) Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost 

acordată folosința gratuită; 
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b) Să informeze Consiliul Local al municipiului Galaţi cu privire la 

orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor 

cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea 

exploatării bunului; 

c)  Să suporte toate cheltuielile de întreținere a bunului imobil, potrivit 

destinației sale. 

 

Art. 6 – Folosința dobândită nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu 

gratuit, unei alte persoane. 

 

   Art. 7 – Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 constituie contravenții și 

se sancționează potrivit art. 352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

     Art. 8 – Consiliul Local al municipiului Galați poate să solicite încetarea 

folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune. 

 

Art. 9 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 10 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

                           Contrasemnează, 

                                                                                                          Secretar general, 
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