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        ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  481 
din  31.10.2019 

privind trecerea unor  terenuri  din domeniul public 
în domeniul privat al municipiului Galați 

 
Iniţiator Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 519/17.10.2019 
 

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

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1329082/17.10.2019, al iniţiatorului - 
Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1329083/17.10.2019, al Direcției 
Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului 
Juridic si Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public 
și privat al municipiului Galați; 

 
 Ținând seama de: 
 Hotărârea Guvernului nr. 562 din 05.06.2002 privind atestarea domeniului public 

al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Galați; 

 Decizia nr. 142 din 28 mai 1991 privind atribuirea suprafeței de 2000 mp Parohiei 
”Sfântul Ilie”; 

 Ordinul Prefectului nr. 1056 din 26.08.2011 privind atribuirea în proprietatea 
publică a municipiului Galați a suprafeței de 3596 mp teren situat în municipiul 
Galați, Str. Barboși, nr. 4 – aferent Bisericii Sfântul Ilie; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 29.05.2014 privind aprobarea atribuirii, în 
folosinţă  gratuită, Parohiei “Sfântul Ilie”,  a terenului în suprafaţă de 1596 mp 
situat în Galați, cartier Micro 17, str. Barboşi, nr. 4; 

 Ordinul Prefectului nr. 405 din 30 mai 2012 privind atribuirea în proprietatea 
publică a municipiului Galați a suprafeței de 77 mp teren situat în intravilanul 
municipiului Galați, str. Traian, nr. 110; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 24.04.2018 pentru completarea                
H.C.L.  nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind 

reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate în folosința unităților de cult; 

           Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1)  și ale art. 361, alin. (2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul 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 Ş T E: 

Art. 1 – (1) Se aprobă trecerea unor  terenuri  din domeniul public în domeniul privat 

al municipiului Galați.  

                (2) Terenurile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 3 – Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei   hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar general, 
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Președinte de ședință,Lucian-Valeriu Andrei
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