
 
 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

    CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Â R E A nr. 535 
din  20 11 2003 

 
privind: aprobarea reducerii cu 50% a tarifelor de pornire a licitaţiilor aprobate prin 

HCL nr.297/2002 
 

 Consiliul local al municipiului Galaţi 
 INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90 788/10 11 2003; 
 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului; 
 Având în vedere  prevederile HCL nr.387/20 11 2001 privind aprobarea tarifelor de pornire la 
licitaţie sau negociere directă pentru închirierea bunurilor date în administrarea unităţilor de 
învăţământ; 

Având în vedere prevederile art.14 şi art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia; 

Având în vedere prevederile OUG nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995; 

Având în vedere prevederile art.125, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001; 

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art. 1 – Începând cu 1 01 2004  se aprobă reducerea cu 50% a tarifelor de pornire a 

licitaţiilor aprobate prin HCL nr.297/2002 pentru închirierea sălilor de sport către asociaţiile, 
federaţiile, cluburile sau alte forme asemănătoare  cu personalitate juridică şi non profit, care au ca 
unic obiect de activitate pregătirea tinerilor pentru competiţii sportive interne şi internaţionale. 

Art.2 – Art.1 din HCL nr.297/2002 se completează cu prevederile art.1 din prezenta 
hotărâre, devenind art.11. 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
 hotărâri                                                                 

Preşedinte de şedinţă 
Prisecaru Constantin 

     
 

 
                    Contrasemnează 

                                                         Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                                              Grigore Matei 
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