
 

    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 104 

                                  din 18 10 2012 

 
privind: schimbarea destinaţiei  apartamentului nr.15, bloc S9, str. Berlin nr.11 din 

spaţiu de locuit în spaţiu cu destinaţia de grădiniţă şi atribuirea în folosinţă 

gratuită Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi 

 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi – Marius Stan; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:108/18 09 2012 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 10 

2012;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 86 198/11 09 2012,  a  iniţiatorului – 

Primarul municipiului Galaţi- Marius Stan; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 86 200/11 09 2012 al Direcţiei Fond 

Locativ; 

 Având în vedere raportul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului; 

 Având în vedere raportul comisiei juridice, de administraţie publică locală, drepturi şi 

libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi linniştii publice; 

 Având în vedere adresa nr.11 788/18 09 2012 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 şi alin.2, lit.”c” şi art.124  din Legea 

Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 
HCL 104.doc  



În temeiul art. 45, alin. 1  şi alin. 2, lit. “f” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art.1 – Se aprobă schimbarea destinaţiei  apartamentului nr.15, bloc S9, str. Berlin 

nr.11 din spaţiu de locuit în spaţiu cu destinaţia de grădiniţă.  

 

Art.2 – Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Inspectoratului Şcolar Judeţean  

Galaţi, a spaţiului prevăzut la art.1, pe o durată de 5 ani. 

 

 Art.3 – Cheltuielile de funcţionare se vor asigura din bugetul Şcolii nr.22, care are în 

subordine grădiniţa înfiinţată. 

 

Art.4- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.5– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 
 

          Preşedinte de şedinţă 
 

      Popa Florin 
 
 
 
 
 

  Contrasemnează 

       Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                   Grigore Matei 
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