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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  533 

din  21.11.2019 
 

privind solicitarea transmiterii imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă”, din 

domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județului 

Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 

Local Galați, în vederea amenajării unui spațiu public 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 596/21.11.2019 

 

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

21.11.2019;   

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1356128/21.11.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1356165/21.11.2019, al 

Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef, al 

Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice şi al Serviciului Juridic şi 

Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al municipiului Galați; 

Având în vedere adresa Consiliului Județean Galați nr. 8298/21.11.2019, 

înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 

1356122/21.11.2019; 

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 423/26.09.2019 

privind aprobarea Masterplanului privind rețeaua de spații publice din Municipiul 

Galați;  

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 294 alin. (2), alin. (5) și alin. 

(7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – (1) Se solicită Consiliului Județean Galați transmiterea imobilului 

„Zonă pietonală Biserica Greacă”, din domeniul public al Județului Galați și din 

administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al Municipiului Galați și 

administrarea Consiliului Local Galați, în vederea amenajării unui spațiu public. 

(2) Datele de identificare ale imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă” sunt 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Imobilul „Zonă pietonală Biserica Greacă” va fi declarat din bun de interes 

public județean în bun de interes public local. 

Art. 2 – (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de 

protocol încheiat între Județul Galați și Municipiul Galați, prin structurile de 

specialitate din subordine, în termenul prevăzut în hotărârea de transmitere a 

Consiliului Județean Galați.  

(2) În termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Galați şi a 

dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Galați. 

Art. 3 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 4 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.  

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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 Președinte de ședință,Lucian-Valeriu Andrei
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