ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 150
din 31.03.2021
privind aprobarea hărților strategice de zgomot ale municipiului Galați,
revizuite, pentru perioada 2016-2021
Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 167/15.03.2021
Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data
de 31.03.2021;
Având

în

vedere

referatul

de

aprobare

nr.

52210/15.03.2021

al

inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 52225/15.03.2021, al
Instituției Arhitect Șef;
Având în vedere avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului,
lucrări publice, ecologie şi protecţie a mediului înconjurător;
Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie
comunală, comerţ şi privatizare;
Având în vedere adresa Agenției pentru Protecția Mediului Galați nr.
4559/17.02.2021;
Având în vedere dispozițiile art. 59 din Legea nr. 121/2019 privind
evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;
Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.
g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 - Se aprobă hărțile strategice de zgomot ale municipiului Galați,
revizuite, pentru perioada 2016-2021, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.

3

-

Secretarul

General

al

Municipiului

Galaţi

va

asigura

transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar General,
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Anexa la HCL 150 din 31.03.2021
Hărțile de zgomot ale municipiului Galați
Trafic rutier de zi

Trafic rutier de noapte

Trafic pe șină (tramvai) de zi

Trafic pe șină (tramvai) noapte

Zgomot industrial – zi

Zgomot industrial – noapte

Președinte de ședință,

