
SECRETAR 
r.Vaericae 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUUCIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL- 

HOT Ă RÂREANr. /32 
Din 	 2017 

Privind: trecerea unor bunuri situate in str. Cuza Voda 104 A din domeniul public al municipiului 
Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 

Iniţiator: Catalîn Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de îriregistrare şi data depunerii proiectu1ui:91i,  

Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	în data 
de 	j. c%. 	2017; 	 , 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 
Având în vedere raportul de specialitate nr. J1iZ4 a, Wll întocmit de Serviciul 

administrarea domeniului public si privat; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. - 
Având în vedere prevederile art.10, alin.2 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea 

publică  şi regimul juridic al acesteia; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. ,,c, din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicat ă  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, republicat ă  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în 
domeniul privat al acestuia, identificate conform anexei 1 la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Trecerea bunurilor in domeniul privat se face in vederea scoaterii din functiune si 
demolarii lor. 

Art.3. Incepând cu data prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă  se abrogă . 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

]NŢĂ  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. JYIfj din___.ÉÉ Ôe. 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: trecerea unor bunuri situate in str. Cuza Voda 104 A din domeniul public al municipiului 
Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 

Bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare sunt baracile metalice 
situate in strada Cuza Voda nr. 1 04A ,zona obor. Acestea au deservit activitatile 
comerciale ce se desfasoara pe parcursul anului in incinta de la adresa de mai sus. 

Pe perioada targului din luna august acestea au gazduit activitatile de vanzare 
produse alimentare. 

Baracile se afla intr-o stare avansata de degradare ce au atras atentia si 
organelor sanitar veterinare cu privire la siguranta alimentara. 

In vederea asigurarii unuor spatii optime pentru comert se impune 
dezafectarea lor si edificarea unora la standardele actuale.. 

Având în vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAJI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT 

Nrj/din /6. 62ê 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unor bunuri situate in str. Cuza Voda 104 A din domeniul l3ublic al municil3iului 
Tecuci, în domeniul l3rivat al acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  în 

2007 privind administraţia publică  locală, consiliul local administreaz ă  domeniul 

, 	public şi privat al localităţii. 

Potrivit prevederilor 	art. 10, alin. 2 din Legea 213/1998 privind 

proprietatea public ă  şi regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al localit ăţii a bunurilor imobile se face prin hotărârea Consiliului 

Local. 

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

indeplineste conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 

Grad  



Municipiul Tecuci 	Anexa la HCL nrj/ / 6, 201 

N r. 

crt. Denumirea bunurilor inventariate COD U.M Cantitate Pret Valoare Obs. 

O 1 2 3 4 5 6 7 

1 BARACA METALICA/OBOR BUC 20 4213,79 84275,76 

cGradea 


