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lnitiator: Cornel Hamza, Vicepregedintele Consiliului Judelului Galali
Numirul de inregistFre gi data depunerii proiectutui:$27 JjtZp-lL.ZO,tS

Consiliul Judetului Galali;
AvAnd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de specialitate

al Consiliului Judelului Galati;
Av6nd in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget -

finante, strategii, studii 9i prognoza economico - sociald, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriald locali, judeteand, regionald si
europeani gi al Comisiei de specialitate nr.6 de analizd privind administrarea gi gestionarea
patrimoniului, investitii, lucrdri publice 9i de refacere a monumentelor istorice gi de arhitecture
ale Consiliului Judelului Galati;

AvAnd in vedere prevederile Legii nr.213l1998 privind bunurile proprietate publici, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) gi e) din Legea nr. 21S|2OO1
administralia publici localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

ln temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia publicd
republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1. (1) Se aprobi solicitarea adresatd Consiliului Local al municipiului Galali pentru

trecerea din domeniul public al municipiului Galali in domeniul public al judelului Galali a
suprafelei de teren de 53.668 m' pentru constructia obiectivului Statie de Tratare Mecano-
Biologicd si Statie Sortare, aferent proiectului Sistemul de management integrat al degeurilor in
judelul Galati, avAnd datele de identificare cuprinse in anexa ce face parte integrantd din
prezenta hotdrare.

Art.2. Prezenta hotdrAre se va comunica: Direcliei Patrimoniu, Serviciului licitatii,
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publicd gi Unitate lmplementare Proiecte gi
Direcliei Arhitect $ef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali, precum
9i Consiliului Local al municipiului Galali.

pentTu PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETULUI GALATI,

privind

locali,

VICEPRESEDINTE,
Cornel Hqmza

Contrasemneazi pentru leealitate
Secretarul Tudetului
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NEXA

ale terenului in din domeniul public al municipiului Galali in
domeniul ptiblic al[udetului ctia obiectivului Stalie de Tratare Mecano-

Biologici gi Statie Sortare, aferent p Sistemul de management integrat al deseurilor in
judelul Galati

- Terenul este situat in intravilanul municipiului Galali - T 225 ; p 1493t1- Nr. cadastral - 18759 ; nr. carte funciari - 104538
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