
         

 

       ROMÂNIA            

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E A  nr. 683 

                                      din 19 12  2003 
 
privind: modificarea HCL nr.355/30 09 2003 privind atribuirea în folosinţă gratuită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe durata executării lucrărilor de construcţii de 
locuinţe din lemn destinate închirierii, tinerilor proveniţi din instituţii de ocrotire  socială 
care au împlinit vârsta de 18 ani, a terenului proprietate privată a municipiului Galaţi, în 
suprafaţă de 6 579 mp, dispus în trei amplasamente, situat în zona cartierului Traian Nord. 

 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi       
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr. 389 384/11 12 2003; 
 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului; 
 Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.243/2001  pentru aprobarea OUG 
nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de 
locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 
 Având în vedere prevederile HG nr.512/2002 privind transmirea unor bunuri din 
proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Galaţi, judeţul Galaţi 
şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art.126 şi art.38, alin.2, lit.”f” din Legea  administraţiei 
publice locale nr. 215/2001;  
 În temeiul art. 46 alin. 1 şi 2  din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 Art.I– Se aprobă aprobă modificarea şi completarea art.1  din HCL nr.355/2003, 
care va avea următorul cuprins: 
“ Art.1 – Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe 
durata executării lucrărilor de construcţii de locuinţe din lemn destinate închirierii, 
tinerilor proveniţi din instituţii de ocrotire  socială care au împlinit vârsta de 18 ani, a 
terenului proprietate privată a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 9 440,7 mp, dispus în 
trei amplasamente: 
- 5 402,7 mp situat în Galaţi, str. Traian nr.390B, prevăzut în anexa 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
- 1 240 mp, situat în Galaţi, la intersecţia str. Privighetorii nr.23, prevăzut în anexa 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 



 
 
 
 
- 2 798 mp situat în Galaţi, str. Traian nr.446 A  prevăzut în anexa 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 
 
 
 
 Art. II- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 Art.III -Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Popa 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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