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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 437 

din  15.09.2020 
 

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Galați, cu modificările și completările ulterioare 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 492/09.09.2020 

 

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

15.09.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 165957/09.09.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 165964/09.09.2020, al Direcției 

Patrimoniu; 

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

public şi privat al municipiului Galați; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), art. 354,  art. 357, alin. (1) și        

alin. (4) din Ordonanţă de Urgenţă 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, 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. I –  Poziția 179 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 
crt. 

 

Codul 
 de 

clasificare 
Denumirea  

Bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea 
 de  

inventar 
(mii lei) 

Situația 
juridică 
actuală 

179. - TEREN 

Strada Frunzei nr. 72 

S Teren indiviziune = 
338 mp 

1991  

Hotărârea 
Consiliului 

Local 
nr. 

98/2020 

 

Art. II –  Poziția 431 din Anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 
crt. 

 

Codul 
 de 

clasificare 
Denumirea  

Bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea 
 de  

inventar 
(mii lei) 

Situația 
juridică 
actuală 

431. - TEREN 

Strada Frunzei  
nr. 32 

S Teren = 398 mp 
S utilă locuință = 

78,34 mp 

1991  

Hotărârea 
Consiliului 

Local 
nr. 

98/2020 
 

Art. III - Se completează anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu 

modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. IV– Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

 

Art. V – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

 

 

                           Contrasemnează, 

                                                                                                          Secretar general, 
                                                      



Nr. crt. 
 

Codul 
de 

clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

și/sau al dării 
în folosință 

Valoarea 
 de  

inventar 
(mii lei) 

Situația juridică actuală 

691. 

 
 
- 

 
 

TEREN 

Strada Alexandru Cernat, Nr.14    
S Teren totală =  240,62 mp din care  
S Teren = 8,0 mp – în indiviziune ( alee acces)  
S Teren exclusiv = 232,62 mp (teren liber de construcții cu 
destinația de curte – grădină)  

1991 

 

Ordinul Prefectului nr. 1153/2011 
Carte Funciară nr. 111104 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
371/2020 

692. 

 
- 

 
TEREN Micro 17, strada Vădeni nr.2  aferent bl. C9 

S Teren = 34 mp 

1991 

 

Hotărârea Consiliului Local nr. 
393/2018 
Carte Funciară nr. 127926 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
371/2020 

693. - TEREN Strada Vezuviului nr. 17 
S Teren = 1.111 mp 

1991  
 

694. - TEREN Strada Tineretului II nr. 8 – A 
S Teren = 107 mp 

1991  
 

695. - TEREN Strada Barboși nr. 31 – E43 
S Teren = 41 mp 

1991  
 

696. - TEREN Bulevardul Milcov mr. 28 – E4 
S Teren = 15 mp 

1991  
 

697. 

- TEREN 
și 

CONSTRUCȚIE 

Strada Arieșului nr. 6 
S Teren = 608 mp 
S construită = 246 mp 
S desfășurată = 458 mp 

1991 
 

 

698. 

 
 
 
- 
 

APARTAMENT  
și  

TEREN AFERENT 

Bulevardul Dunărea nr. 2, bloc B3, scara 7, apartament 116, 
parter 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 48,18 mp 
S totală = 48,18 mp 
Cota indiviză 0,61% din terenul aferent blocului B3, suprafață 
teren aferent = 15,78 mp 
Cota-parte de 0,61% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului B3 

1991 

 

 

699. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Bulevardul Dunărea nr. 28, bloc B4, scara 3, apartament 56, 
etaj 4 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 77,67 mp 
S totală = 85,67 mp din care 8,00 mp balcoane 
Cota indiviză 0,91% din terenul aferent blocului B4, suprafață 
teren aferent = 24,26 mp 
Cota-parte de 0,91% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului B4 

1991 

 

 



700. 

 
 
 
- 

APARTAMENT  
și  

TEREN AFERENT 

Bulevardul Dunărea nr. 42, bloc B6, apartament 30, etaj 2 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 67,43 mp 
S totală = 71,88 mp din care 4,45 mp  balcon 
Cota indiviză 2,60% din terenul aferent blocului B6, suprafață 
teren aferent = 20,10 mp 
Cota-parte de 2,60% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului B6 

1991 

 

 

701. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Bulevardul Dunărea nr. 44, bloc B7, scara 5, apartament 77, 
parter 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 66,66 mp 
S totală = 66,66 mp 
Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului B7, suprafață 
teren aferent = 20,11 mp 
Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului B7 

1991 

 

 

702. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Bulevardul Dunărea nr. 58, bloc C10, scara 3, apartament 55, 
etaj 4 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 43,46 mp 
S totală = 45,93 mp din care 2,47 mp balcon 
Cota indiviză 1,75% din terenul aferent blocului C10, 
suprafață teren aferent = 13,86 mp 
Cota-parte de 1,75% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului C10 

1991 

 

 

703. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Bulevardul Dunărea nr. 24, bloc D5, scara 3, apartament 44, 
etaj 1 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 48,82 mp 
S totală = 51,83 mp din care 3,01 mp balcon 
Cota indiviză 1,31% din terenul aferent blocului D5, suprafață 
teren aferent = 14,99 mp 
Cota-parte de 1,31% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului D5 

1991 

 

 

704. 

 
 
 
 
- 

APARTAMENT  
și  

TEREN AFERENT 

Bulevardul Dunărea nr. 84, bloc PR5, scara 1, apartament 18, 
etaj 4 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 67,82 mp 
S totală = 67,82 mp 
Cota indiviză 2,92% din terenul aferent blocului PR5, 
suprafață teren aferent = 19,47 mp 
Cota-parte de 2,92% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului PR5 

1991 

 

 



705. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Strada Oţelarilor nr. 25, bloc E2, scara 1, apartament 34, 
etaj 8 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 45,04 mp 
S totală = 49,38 mp din care 4,35 mp balcon 
Cota indiviză 0,47% din terenul aferent blocului E2, suprafață 
teren aferent = 6,92 mp 
Cota-parte de 0,47% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului E2 

1991 

 

 

706. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Strada Oţelarilor nr. 21, bloc D10, scara 2, apartament 45, 
etaj 3 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 47,71 mp 
S totală = 54,12 mp din care 6,41 mp balcon 
Cota indiviză 0,94% din terenul aferent blocului D10, 
suprafață teren aferent = 11,44 mp 
Cota-parte de 0,94% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului D10 

1991 

 

 

707. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Strada Oţelarilor nr. 25, bloc E2, scara 3, apartament 89, 
parter 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 49,59mp 
S totală = 52,12 mp din care 2,53 mp balcon 
Cota indiviză 0,49% din terenul aferent blocului E2, suprafață 
teren aferent = 7,21 mp 
Cota-parte de 0,49% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului E2 

1991 

 

 

708. 

 
 
 
- APARTAMENT  

și  
TEREN AFERENT 

Strada Zidarilor nr. 6, bloc R5, scara 3, apartament 51, 
parter 
Categoria de folosință – locuință 
S utilă = 22,36 mp 
S totală = 28,99 mp din care 6,63 mp balcon 
Cota indiviză 0,95% din terenul aferent blocului R5, suprafață 
teren aferent = 4,88 m2 

Cota-parte de 0,95% din dreptul de proprietate asupra 
părților comune ale blocului R5 

1991 

 

 

 
 
 
 

Președinte de ședință, 
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