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H O T Ă R Â R E A  nr. 517 

                                  din  10 11  2005 

 

privind  suplimentarea sumei prevazute în contractul de asociere încheiat între  Consiliul 

Local Galaţi şi  Societatea Scriitorilor “C Negri” 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi 

INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 

 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr.110 272/1 11 2005; 

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

şi privat al municipiului; 

 Având în vedere avizul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 

culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement; 

 Având în vedere adresa nr.95 254/21 09 2005,  a Societăţii Scriitorilor “Costache 

Negri” Galaţi; 

           Având în vedere prevederile HCL nr.41/10 02 2005 privind asocierea dintre Consiliul  

Local Galaţi şi  Societatea Scriitorilor “C Negri”; 

 Având în vedere prevederile art.2 din OG nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată  de  Legea nr.245/2001; 

 Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” şi „p” din Legea administraţiei 

publice locale  nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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             Art.1 – Se aprobă  suplimentarea  cu  3 500 RON , de la cap. 59 02,  a sumei  

prevazute în contractul de asociere încheiat între  Consiliul Local Galaţi şi  Societatea  

Scriitorilor “C Negri”. 

 

Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

 Art.3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

Pâslaru Florin 

 

 

 

Contrasemnează 

                                                            Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                  Grigore Matei 

 
 

 

 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA  ÎNTRUNEŞTE  CONDIŢIILE  DE  LEGALITATE 

S E C R E T A R  

Grigore Matei 
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