
_____________________________________________________________________________________________
HCL nr. 469/2020 

ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 469  

din  11.11.2020  
 

privind repartizarea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului 

Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 538/11.11.2020 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data 

de 11.11.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 213229/11.11.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 213232/11.11.2020 al Direcției 

Patrimoniu; 

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

public şi privat al municipiului Galaţi; 

Având în vedere solicitarea doamnei Grigorescu Carmen, înregistrată la 

Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 209440/06.11.2020;   

Având în vedere dispozițiile art. 5 din Hotărârea Comitetului Local pentru 

Situații de Urgență Galați nr. 18/29.10.2020; 

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. a) și lit. f), art. 55, art. 56 din Legea nr. 

114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
Art. 1 – Se repartizează doamnei Grigorescu Carmen locuința de necesitate 

situată în Municipiul Galați, str. Tecuci nr. 5, bl. V2 ap. 13, până la înlăturarea 

efectelor care au făcut inutilizabilă locuința situată în Municipiul Galați, str. 

Domnească nr. 16, bl. N6, sc. 5, ap. 41. 

Art. 2 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art. 3 – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

  

 

Preşedinte de şedinţă,  

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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