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        ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 465 

din  31.10.2019 

 
privind  rectificarea documentaţiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic 

General, Regulament Local de Urbanism şi Strategia de Dezvoltare 
Spaţială a municipiului Galaţi” 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 434/13.08.2019 
  
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
31.10.2019;  
 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 52706/12.08.2019, a iniţiatorului - 
Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 
 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 52708/12.08.2019, al Instituţiei 
Arhitect Şef; 
 Având în vedere avizul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
lucrări publice, ecologie şi protecţie a mediului înconjurător;  

Având în vedere dispoziţiile art. 25 și 56 alin. (1), alin. (4), alin. (6), alin. (7)  
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere dispoziţiile art. 71, alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere dispozitiile HCL nr. 62/26.02.2015 privind aprobarea 
documentatiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament 
Local de Urbanism  şi Strategia  de Dezvoltare Spaţială a municipiului Galaţi”; 

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice nr. 25204/20.04.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului 
Galaţi cu nr. 40777/27.04.2018; 

Având în vedere dispoziţiile  art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6),  lit. c) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
Art. 1  -  Se rectifică documentaţia de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic 

General, Regulament Local de Urbanism şi Strategia de Dezvoltare Spaţială a 
municipiului Galaţi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

HCL nr. 354/27.07.2017 privind rectificarea documentației de urbanism 
„Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism  şi Strategia  
de Dezvoltare Spaţială a municipiului Galaţi” își încetează aplicabilitatea. 

 
Art. 3 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 
 
Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă, 
              

 
 
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
                                           


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.10.2019;

