ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIULLOCAL-

HOT Ă RÂREANr. !
Din
2017

Privind: trecerea unor imobile (terenuri) situate in Tecuci,tarlaua 73 din domeniul privat al
municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia.

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui
. &6.
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă Ot/.vîn data
de
2017;
iS
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub
Având în vedere raportul de specialitate nr.
întocmit de Serviciul
administrarea domeniului public si privat;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
Avand in vedere minuta sedintei de lucru din data de 26.06.2017;
Având în vedere prevederile art.8, alin.1 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea public ă
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, republicată în 2007;

Je

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă trecerea unor imobile (terenuri) din domeniul privat al municipiului
Tecuci, în domeniul public al acestuia, identificate conform anexei 1 la prezenta hot ărâre.
Art.2. Anexa 1 face parte integrant ă din prezenta hotărâre.
Art.3. Incepând cu data prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă se abrogă.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
2017
Nr. _
din
.

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: trecerea unor imobi!e (terenuri) situat in Tecucitar1aua 73 din domeniul Ţ)rivat al
municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia

Imobilele ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare sunt amplasate in
partea de est a municipiului Tecuci,zona rampei Rates .Conform registrului cadastral
acestea au categoria neproductiv si pasune fiind adminictrate de Consilul local
Tecuci.
Pe amplasamentul avand categoria de folosinta neproductiv se afla rampa
Rates ce urmeaza a fi inchisa conform Sistemului de management integrat al
deseurilor (SMID) in judetul Galati.Terenurile limitrofe acesteia ,situate la nord si
sud de amplasamentul rampei avand suprafata totala de 2123 75 mp sunt necesare
proiectului de inchidere prin care se se vor amplasa statia de transfer respectiv de
compost.
Pentru eligibilitatea proiectului de inchidere a rampei si amplasarea statiilor
mentionate terenurile respective, trebuie sa apartina domeniului public.
In vederea inceperii procedurilor privind accesarea fondurilor europene este
necesar adoptarea unei hotarari de consiliu de trecere a terenurilor din domeniul
privat in domeniul public al municipiului Tecuci.
Având în vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdae
éhe
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Nr.Jj
din
. 2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: trecerea unor imobile (terenuri) situat in Tecuci,tarlaua 73 din domeniul privat al
municipiului Tecuci, în domeniul public 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. 8, alin. 1 din Legea 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul privat în domeniul public
al localităţii 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,
Grade Lucian
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Amplasament

Tarla

Suprafata (rnp)

1

Zona Rates/nr.cad.105266

73

65650

2

Zona Rates/nr.cad.106049

73

64745

3

Zona Rates/nr.cad.106047

73

25000

4

Zona Rates/nr.cad.106048

73

5000

5

Zona Rates/nr.cad.106200

73

29350

Zona Rates/nr.cad.106050

73

88280

6
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI

805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,
Tel. Centrală : 0372364111

.

P1IMÂP

e-mail: registraturamunicipiu1tecuci.ro
WEB: www.municiplultecuci.com
Telefon : SECRETARIA T: 03 723641 77; FAX:0236-816054

MINUTA ŞEDINŢEI DE LUCRU
DIN DATA DE 26.06.2017

- Obiectivul de investiţie «Staţie de transfer

si staţie de compostare Tecuci - component ă a

Sistemului de management integrat al deeuri1or în jude ţul Galaţ i »;
- Obiectivul de investiţie «Închidere depozit neconform Rate - Tecuci, component ă a Sistemului
de management integrat al deeuri1or înjude ţul Galaţi ».
Particip ă :
Din partea U.A.T. Tecuci:
- Primar

Hurdubae C ătălin Constantin

- Viceprimar

Pintilie Dânuţ

-

ef Serviciu A.D.P.P.

Gradea Lucian

- Director S.C. RAMPA RATEŞ TEC S.R.L. Voinea Ionuţ
Din partea Consiliului Jude ţean Galaţi:
- Epure Camelia
Din partea ADI ECOSERV:
- Epure Mihai

1

Reprezentantul Consiliului Jude ţean Galaţ i revine cu solicitarea de a-i fi puse la dispozi ţie
următoarele documente aferente terenului pe care urmeaz ă a fi amplasate cele dou ă obiective de
investiţie
- certificatele de urbanism revizuite;
- extrasele de carte funciar ă ;
- două hotărâri de Consiliu Local: una prin care terenul trece din domeniu privat în domeriiu
public

si

cea de-a doua prin care se schimb ă categoria de folosinţă a acestuia, ca urmare a

faptului că cele două obiective sunt de interes jude ţean

si local.

În cazul în care proiectul este depus far ă ca aceste documente s ă fie revizuite, exist ă riscul ca
acesta s ă fie respins ca fiind neeligibil.
Reprezentanţii U.A.T. Tecuci sunt de acord c ă cele două hotărâri de Consiliu Local sunt
prioritare

si

decid ca acestea s ă fie adoptate în sedinta din data de 29.06.2017, pentru ca apoi s ă fie

transmise către reprezentanţii Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv ADI ECOSERV.
De asemenea, vor fi revizuite certificatele de urbanism solicitate
carte funciar ă pentru terenul în discu ţie.

si vor fi întocmite extrasele de

Si acestea vor fi apoi transmise c ătre reprezentan ţii Consiliului

Judeţean, respectiv ADI ECOSERV.
După ce reprezentan ţii Consiliului Judeţean Galaţi şi cei ai ADI ECOSERV vor intra în posesia
documentelor solicitate, acetia vor proceda la efectuarea demersurilor pentru ob ţinerea documentelor
ulterioare (hotărâre de guvern, etc.).

Primar

Hurdubae C ătălin Constantin

Viceprimar

Pintilie Dănuţ

ef Serviciu A.D.P.P.

Gradea Lucian

Director S.C. RAMPA RATE Ş TEC S.R.L. Voinea Ionuţ

Reprezentant Consiliu Jude ţean Galaţi

Epure Camelia

Reprezentant ADI ECOSERV

Epure Mihai

