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      ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

  MUNICIPIUL GALATI 
     PRIMARIA        
       

 PROIECT DE HOTARARE NR.    
                                                  din  

pentru completarea Art.26 din 

“ Regulamentul pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si 

postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati” 

aprobat prin HCL nr. 137 / 28.03.2017 

 

Initiator: Primarul municipiului Galati, Ionut Florin Pucheanu 

Consiliul Local al municipiului Galati, intrunit in sedinta ordinara in data de ___________ ; 

Având in vedere referatul de aprobare nr. _______________, a inițiatorului Primarul 

municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu; 

Având in vedere Raportul de Specialitate nr. _________________, al Institutiei Arhitect Sef; 

Având in vedere Rapoartele de Avizare ale comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local 

Galati; 

Având in vedere dispozitiile art. 129, alin.(1), alin (2),lit.c) alin.(6 ) lit.c), alin. (2) lit. d) 

alin. (7) lit.I), lit.j), lit. K), lit. r)din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul 

Administrativ; 

In temeiul art. 139, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul 

Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 - Se aprobă completarea art. 26 cu literele j), k ) si l), astfel : 

“ j) In zona centrala a municipiului Galati, delimitata conform Anexei 1 la prezentul 

Regulament, terasele sezoniere vor fi delimitate prin separatii din lemn sau metal cu o 

inaltime de 1 m, cu jardiniere cu flori naturale, intretinute in mod corespunzator de 

administratorul spatiului respectiv. Agentul economic va avea un singur set de mobilier (din 

lemn sau metal)de acelasi fel (scaune, mese, umbrele); 

k) In zona centrala a municipiului Galati, delimitata conform Anexei 1 la prezentul 

Regulament, pentru terasele acoperite cu umbrele sau copertine, acestea vor fi din 

materiale impermeabile, rezistente la intemperii si vor avea aceeasi forma si dimensiuni.  
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Copertinele nu vor avea inscriptionari publicitare sau elemente de brand decat discret, 

adica max. 10 % din suprafata totala a copertinei. Cromatica umbrelelor si copertinelor va 

fi in nuante de beige deschis. 

l ) Amenajarea teraselor sezoniere nu trebuie sa afecteze zonele verzi si mediul 

inconjurator. “ 

 Art.2 - Primarul Municipiului Galați se împuterniceste cu aducerea la indeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

Art.3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei 

hotărâri. 

Președinte de ședință 

 

                                                                                           Avizat, 

                                                                                Secretarul municipiului Galați 

                                                                                    Radu Octavian Kovacs 
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      ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

  MUNICIPIUL GALATI 
     PRIMARIA        
     

REFERAT DE APROBARE 

Nr.______________ din ___________2020 

pentru completarea Art.26 din 

“ Regulamentul pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si 

postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati” 

aprobat prin HCL nr. 137 / 28.03.2017 

 

In ultimele luni, zona centrala a municipiului Galati a intrat intr-o renovare/ modernizare a 

spatiilor  publice. Pentru a completa noul aspect al acestor spatii este necesar sa se completeze “ 

Regulamentul pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea 

constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati”, aprobat prin HCL 137 / 28.03.2017. Astfel, 

propunem urmatoarele completari  la capitolul 26 , pct.(1) : 

“ j) In zona centrala a municipiului Galati, delimitata conform Anexei 1 la prezentul 

Regulament, terasele sezoniere vor fi delimitate prin separatii din lemn sau metal cu o inaltime 

de 1 m, cu jardiniere cu flori naturale, intretinute in mod corespunzator de administratorul 

spatiului respectiv. Agentul economic va avea un singur set de mobilier (din lemn sau metal)de 

acelasi fel (scaune, mese, umbrele); 

k) In zona centrala a municipiului Galati, delimitata conform Anexei 1 la prezentul Regulament, 

pentru terasele acoperite cu umbrele sau copertine, acestea vor fi din materiale impermeabile, 

rezistente la intemperii si vor avea aceeasi forma si dimensiuni.  

Copertinele nu vor avea inscriptionari publicitare sau elemente de brand decat discret, adica 

max. 10 % din suprafata totala a copertinei. Cromatica umbrelelor si copertinelor va fi in 

nuante de beige deschis. 

l ) Amenajarea teraselor sezoniere nu trebuie sa afecteze zonele verzi si mediul inconjurator. “ 

Avand in vedere cele de mai sus , prezentam spre dezbatere si aprobare in Consiliul 

Local Galati : completarea Art.26 din “ Regulamentul pentru amplasarea, proiectarea, 

autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in 

municipiul Galati” aprobat prin HCL nr. 137 / 28.03.2017. 

 

PRIMAR, 

Ionut Florin Pucheanu 
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      ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

  MUNICIPIUL GALATI 
     PRIMARIA        
       
 
  
                                                      RAPORT DE SPECIALITATE 
 
                                         Nr. _____________ din ____________ 2019 
 

pentru completarea Art.26 din 

“ Regulamentul pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si 

postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati” 

aprobat prin HCL nr. 137 / 28.03.2017 

 
             

Conform prevederilor legale în vigoare, Consiliul local asigură potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile Legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, respectiv 

punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a spaţiilor publice de pe raza unităţii 

administrativ teritoriale. 

In ultimele luni, zona centrala a municipiului Galati a intrat intr-o renovare/ modernizare a 

spatiilor  publice. Pentru a completa noul aspect al acestor spatii este necesar sa se completeze “ 

Regulamentul pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si 

postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati”, aprobat prin HCL 137 / 

28.03.2017. Astfel, propunem urmatoarele completari  la capitolul 26 , pct.(1) : 

“ j) In zona centrala a municipiului Galati, delimitata conform Anexei 1 la prezentul 

Regulament, terasele sezoniere vor fi delimitate prin separatii din lemn sau metal cu o 

inaltime de 1 m, cu jardiniere cu flori naturale, intretinute in mod corespunzator de 

administratorul spatiului respectiv. Agentul economic va avea un singur set de mobilier (din 

lemn sau metal)de acelasi fel (scaune, mese, umbrele); 

k) In zona centrala a municipiului Galati, delimitata conform Anexei 1 la prezentul 

Regulament, pentru terasele acoperite cu umbrele sau copertine, acestea vor fi din 

materiale impermeabile, rezistente la intemperii si vor avea aceeasi forma si dimensiuni.  

Copertinele nu vor avea inscriptionari publicitare sau elemente de brand decat discret, 

adica max. 10 % din suprafata totala a copertinei. Cromatica umbrelelor si copertinelor va 

fi in nuante de beige deschis. 
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l ) Amenajarea teraselor sezoniere nu trebuie sa afecteze zonele verzi si mediul 

inconjurator. “ 

 

Temei legal: 

 Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin (7), litera i), j), k), r) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 HCL 137 / 28.03.2017 privind aprobarea “ Regulamentul pentru amplasarea, 

proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu 

caracter provizoriu in municipiul Galati” 

 

           Având în vedere cele prezentate, se întrunesc condiţiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii şi aprobării de către Consiliului Local al municipiului  Galați, proiectul de 

hotărâre privind  pentru completarea Art.26 din “ Regulamentul pentru amplasarea, 

proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu 

caracter provizoriu in municipiul Galati” aprobat prin HCL nr. 137 / 28.03.2017,  anexat la 

prezentul raport de specialitate. 

            

 

                                                            

Directia   Patrimoniu                                                   Arhitect Şef 

Dir. Executiv Ionel Burtea                                 Dr. Arh. Dragoş Horia Buhociu 

                                   

 

 

 

 

                Vizat 

Serviciul juridic şi legalitate                                     Comp. Promovare Urbana 

                     c.j. Mihail Nedelcu                                                  cons Liliana Stoica 
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