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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr  

din  
 

pentru: aprobarea modificării HCL 260 / 24.04.2018 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

municipiului Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu  

 

 Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința 

_______________ în data de ……………………………. 

Având în vedere expunerea de motive nr…………………./…………………..,a 

inițiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu; 

 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr……….……… al Direcției 

Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice; Instituției Arhitect Sef; Direcției 

Generale Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice; Direcției de Evidență 

Gestiune și Administrare a Patrimoniului; Serviciului Juridic și Legalitate; 

 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunala, comert și privatizare; 

 

Având în vedere prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.515/2002; 

 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin. (2) lit. d), alin.(6) lit.a) pct.(3), 

pct. (7), pct.(9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu 

modificările și copletările ulterioare 



 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 - Se aprobă modificarea art. 8 din HCL 260/24.04.2018 referitor la 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

municipiului Galați și va avea următorul cuprins: 

”Art.8 Primaria Municipiului Galați dorește să acționeze în vederea asigurãrii 
integritãţii elementelor cadrului natural, conservării și dezvoltării spatiilor 
verzi prin intermediul unui program ce se adresează: 

A. Persoanelor fizice/persoanelor juridice care doresc implicarea într-un 
program de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi publice din 
Municipiul Galați, pe baza unui Acord de colaborare și cu asigurarea din 
fonduri proprii a cheltuielilor de: 

a) amenajarea asigurată de solicitant a unor spații verzi (parc, gradină, 
scuar, fâșie plantată). 

b) întreținerea spațiilor verzi existente ,dintre cele care au fost amenajate 
conform lit. a). 

B. Asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice care doresc  
implicarea în program, prin încheierea unei Convenții privind întreținerea 
următoarelor spații: 

a) spațiul verde public existent în zona cvartalelor de blocuri pentru asociațiile 
de proprietari; 

b) spații verzi publice existente în zona instituțiilor și ONG-urilor pentru 
instituții și ONG-uri. 

Pentru Asociațiile de proprietari, ONG-urile și instituțiile publice care doresc  
implicarea în program materialul dendrologic  va fi asigurat cu titlul gratuit 
de către Municipiul Galați.” 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.  

Art.4 - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte de şedinţă 

 



     Romania 
Judetul Galati 
Municipiul Galati 
     Primar 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Nr.   100314  / 17.12.2018 

 
 

 

 Pentru asigurarea obiectivelor esențiale ale comunității constând în: 
reabilitarea infrastructurii de baza, furnizarea unor servicii publice continue și de 
calitate către populație, asigurarea igienei și confortului urban, menținerea ordinii 
și siguranței publice, asigurarea respectării legislației în domeniul urbanismului și 
disciplinei în constructii, asigurărea respectării normelor legale privind conservarea 
și protecția mediului, prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind 
curățenia localităților și comerțul, asigurarea circulației, opririi, staționării și 
parcării neregulamentare pe domeniul public și privat al municipiului Galati, s-a 
impus a fi stabilite masurile pentru gospodărirea municipiului Galați, precum și a 
faptelor ce constituie contravenții. 

 Pentru îmbunătățirea permanentă a aspectului edilitar al municipiului și în 
vederea asigurării unui mediu civilizat, sănătos și confortabil de viață pentru 
locuitorii municipiului Galați, care să îndeplinească normele igieno-sanitare 
regulamentare și pentru a se încadra în standardele urbane europene, un rol 
important îl are implicarea activă a locuitorilor atât prin intermediul asociațiilor de 
proprietari, cât și în nume propriu, a instituțiilor publice, precum și a societăților 
comerciale, la întreținerea și menținerea zonelor verzi din municipiul Galați.  
 
Necesitatea implicării voluntare a cetățenilor municipiului Galați, este determinată 
de dorința de îmbunătățire a aspectului urbanistic al spațiilor verzi și are ca scop 
responsabilizarea civică și implicarea activă, în întreținerea spațiilor plantate, 
pentru ridicarea standardului de curățenie și confort în toate zonele municipiului.  
 
 Fata de cele aratate, supun atenției dumneavoastra proiectul de hotarare 
privind aprobarea modificării HCL 260/24.04.2018 referitoare la aprobarea  
Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului 
Galati. 

  

 

PRIMAR, 
Ionut Florin Pucheanu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
la proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL 260/24.04.2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Galați 

 
 Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna 
gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație 
fundamentala a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, 
agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. 

 Activitățile edilitar-gospodărești reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate 
și interes local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților 
administrației publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea 
curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea localităților 
urbane și rurale pe întreg cuprinsul țării. 

 Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești 
constituie o obligație permanentă  a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților 
și instituțiilor publice, a agenților economici cu sau fără personalitate juridică, 
precum și a cetățenilor. 

 Consiliile  locale, precum și primăriile răspund de organizarea, conducerea, 
îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, de păstrarea ordinii și curățeniei în orașele și 
comunele țării. 

 Pentru a stabili obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și 
juridice, instituțiilor publice, asociațiilor de proprietari/locatari pentru buna 
gospodărire a municipiului Galați (inclusiv administrarea, întreținerea și utilizarea 
spațiilor verzi) s-a aprobat prin H.C.L. nr.260/2018 Regulamentul privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați.  
 

Conform prevederilor H.C.L. nr.260/2018 spațiile verzi din jurul blocurilor 
din cartierele de locuințe și din imediata vecinătate a locurilor unde-și desfășoară 
activitatea O.N.G.-urile și instituțiile publice se pot da în administrare (amenajare 
și întreținere) asociațiilor de proprietari, persoanelor fizice sau juridice, 
instituțiilor publice, ONG-urilor interesate pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea 
de prelungire anuală.  
 

Pentru aplicare la nivelul tuturor factorilor interesați, implicați în mod 
voluntar pentru îmbunătățirea permanentă a aspectului edilitar al municipiului, a 
prevederilor H.C.L. nr.260/2018 se impune adoptarea unor măsuri suplimentare și 



detaliate. Astfel, un acord de colaborare în vederea amenajării și întreținerii cu 
titlu gratuit a unui spațiu verde din municipiul Galați - pentru persoanele fizice și 
juridice și o convenție privind activitățile întreținere a spațiilor verzi aferente 
asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice – pentru asociațiile de 
proprietari, instituțiile de învățământ, ONG-urilor și altor instituții publice se pot 
încheia doar dacă nu este alterat caracterul de folosință generală, cu destinația de 
spațiu verde. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, se propune Consiliului Local al municipiului 
Galați Proiectul de hotarâre cu privire la modificarea art. 8 din HCL 260 / 
24.04.2018. 
 

Temeiul legal este reprezentat de art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d),  precum și alin. 
6 lit a) pct. (3), pct. (7), pct. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioar; precum și din 
art. 8 lit, a), b), c), e), k), n),  o) și s) ,  art. 9, art. 10 și art. 18 din Ordonanța nr. 
21/2002 actualizată, privind gospodărirea localităților urbane și rurale. 

 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 44 alin. 

1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

     Institutia Arhitect Sef 
Dragoș Horia Buhociu 

 

 
 

D. D. I. L. P. 
Director, 

Cristian Capeţis 
  
 
   

Directia Patrimoniu 
Ionel Burtea 

 
 
 

D.S.C.U.P 
Director, 

Vergiliu Vals 

 
 

Serviciul Juridic și Legalitate 
Nicolae Costache 

 
 
Întocmit,                                                                                         Avizat juridic, 
Veronica Antohi                                                            Florin Moraru 
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