
SECRETAR 
Jr.. Vaerica Fotache 

I1 
7, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr./JIY  

Din 	 2017 

Privind: Acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din domeniul public al statului ş i 
administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Jandarmi Jude ţean 
Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea _Consiliului Local Tecuci a 
imobilului din Tecuci,strada Republicii nr.3 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipii1ui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
..  

Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	. ,, ,, 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, îtrunit în şedinţăo 	un 

data de  
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 	ţ4 
Având în vedere raportul de specia1itte întocmit de Serviciul administrarea d6meniului 

public şi privat, înregistrat sub nr.; 5O437 	2Y 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5; 
Având în vedere adresa Ministerului Administra ţiei şi Internelor prin Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Galaţi 1 8423 8/1; 
Având în vedere prevederile art.9 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea public ă ; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. ,,c, din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată  în 2007; 
In baza art. 45, alin.3 şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicată  în 2007; 
In baza art. 45, alin.3, şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicată  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aproba acordul Consiliului Local Tecuci privind,, Trecerea din domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Administra ţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului Local 
Tecuci a imobilului din Tecuci,str. Republicii nr.3 pentru relocarea unitatii de jandarmi Tecuci. 

Art.2. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

INŢĂ  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din c 7  & 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din domeniul Dublic al statului şi 
administrarea Ministerului Administra ţiei şi Internelor Drin Inspectoratul de Jandarmi Jude ţean 
Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea _Consiliului Local Tecuci a 
imobilului din Tecuci,strada Republicii nr.3 

Imobilul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public al 
statului ,fiind situat in Tecuci,str. Republicii nr.3. 

Prin HCL Tecuci, nr. 1 85/3 1 .08.20 1 7, s-a aprobat rezilierea contractelor de 
inchiriere aferente imobilului respectiv. 

Prin Strategia de consolidare si dezvoltare a Inspectoratului General pentru 
Situatii de urgenta pentru perioada 20 1 6-2025 a fost inaintat un proiect privind 
infiintarea in municipiul Tecuci a unei Baze pentru interventii la dezastre,care sa 
poata sprijini logistic fortele de interventie din locatiile afectate de calamitati. 

In aceasta operatiune se propune preluarea de catre ISU a cazarmei unitatii de 
jandarmi din Tecuci fapt ce presupune asigurarea Inspectoratului de Jandarmi a unui 
alt imobil,respectiv Maior Genoiu nr.3b odata cu predarea catre autoritatile locale a 
imobilului din Tecuci,str. Republicii nr.3. 

Ţinând cont de aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr. 0i3din 	 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Administratiei şi Internelor irin Insiectoratul de Jandarmi Jude ţean 
Galati, în domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea _Consiliului Local Tecuci a 
imobilului din Tecuci,strada Republicii nr.3 

Imobilul ce face obiectul proiectului de hot ărâre aparţine domeniului public 
al statului si se afla în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. 

Potrivit prevederilor art. 9 alin (1) trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ - teritoriale se face la 
cererea consiliului jude ţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucure şti sau a consiliului local, după  caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se 
din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean sau local. 

Având în vedere cele de mai sus, consider ăm că  proiectul de hotarare 

indeplineste conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 

Grade Lucian 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI 

NESECRET 
Se transmite prin Fax 

General de divizie Alexandru CERNAT 	 Nr. 021-3131376 

Ex. unic 
Galaţi,jud. Galaţi, str. Traian nr. 451, Tel/fax 0236-334152, 0236 -334161 	Nr. 184238/1 

SER VICIUL LOGISTIC 	 Galaţi 0'6.09.20 1 7 

Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- în alenţia domnuluiprimar - 

Fa 02361816054 

Am onoarea să  vă  inforinez: 

Urmare a preeedentei adrese a I.J.J. Gala ţi nr. 1842318 din 22.08.2017, pentru 
c1arificrea unor aspecte ce ţin de anumite termene i/sau urgen ţe în privinţa preluării imobilului 
aflat în administrarea Consiliului Local Tecuci situat în municipiul Tecuci, strada Maior Genoiu 
nr. 3, în situaţia în care doriţi să  îI trece ţi din doineniul public aI U.A.T. Teeuci în domeniul 
public ai statului si administrarea M.A.I. prin U.M. 0527 Galaţi, respectiv disponibilizării unui 
imobil af1at în administrarea .M.A.i. prin I.J.J. Gala ţi situat tot în municipiul Tecuci, str. 
Republicii nr. 3, cu destina ţia Casa Jandanneriei, faceni precizarea expres ă  asupra faptului 

fi demarată  imediat du 
de Lyuvern a dreptului de administrare al iiiiobilului pe care în prezeut îl detineti. 

În încheiere, vă  mulţumim anticipat şi vă  asigurăxn de disponibilitatea, solicitudinea şi nu 
în ultimul rnd promptitudinea noastră  în rezolvarea problemelor de interes comun. 

Cu deosebit respect, 

/ 
/INSPECTORUL ŞEF 

AL INSPECTORAULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI, 

/ 

	
vv 

VJICA Dăfluţ  
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