ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTARREA NR? 7
din _L?2017
privind : acceptarea donatiei facuta de catre FUNDATIA PELIN si inventarierea in
domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului Bust din beton
lnitiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 52232/15.09.2017;
-a Consiliul local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in data de
.09.2017;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr.2/i5?2017;
Avand in vedere oferta de donatie facut de FUNDATIA PELIN reprezentata de domnul Pelin Eugen
Doru, in calitate de presedinte;
Avand in vedere raportul de specialitate prin care se propune acceptarea donatiei oferite Consiliului
3222 30 //C7S
local Tecuci de Fundatia Pelin; -t1
Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate
ln baza Legii contabilitatii nr.82/1991, republicatat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.813
si urmatoarele din Codul Civil si ale art.7, lit. d din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
ln baza art. 36, al.(1), (2), lit. b, art. 47 si art. 121 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata in 2017;
ln baza art. 45, al. (2), lit.a, art. 115, alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata in 2017;

HOTARASTE:
Art,1. - Se aprobă acceptarea donatiei facuta de Fundatia Pelin pentru bunul Bust din beton ce o
reprezinta pe Ecaterina Conachi Vogoride, valoare estimativa - 7000 lei;
Art.2. —Trecerea in domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului donat si înregistratrea in evidentele
contabile ale UAT Municipiul Tecuci se va face pe baza de proces verbal de predare/primire, dupa
autentificarea donatiei;
Art.3. - Se aproba amplasarea bunului donat in Parcul M. Cuza,
Art.4.(1) - Se imputerniceste Primarul municipiului Tecuci pentru semnarea, in numele si pe
seama UAT Municipiul Tecuci a contractului de donatie, intre Fundatia Pelin, reprezentata de dl. Pelin Eugen
Doru si Municipiul Tecuci , anex ă la prezenta hotărâre.
Art.4.(2) Fundatia Pelin va suporta cheltuielile de autentificare;
Art.5. - Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.
Art.6. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului municipiului Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDJÎA.

SECRETAR,
Jr. Valerica Fotache

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.J( din
2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind:acceptarea donatiei facuta de catre Fundatia Pelin si inventarierea in
domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului Bust din beton

Fundatia Pelin - Educatie fara Frontiere Crestin Europeana cu sediul in
Tecuci ,str. 1 Decembrie 1918 rir.60 ,reprezentata de Pelin Eugen Doru a achizitionat
in anul 2016, o matrita de turnare a bustului ce reprezinta o personalitate si anume
Ecaterina Conachi Vogoride pentru realizarea unei statui ce va fi amplasata in
municipiul Tecuci.
Ecaterina Conachi Vogoride este una dintre personalitatile ce si-au adus
aportul la Unirea din 1 859.
Prin adresa 48259/2017 Fundatia Pelin a transmis oferta de donatie a
bustului din beton a Ecaterinei Conachi Vogoride pentru a fi montat in Parcul
A.I.Cuza.
Insasi numele parcului este legat de marele eveniment al unirii dar
gazduieste pe langa statuia celui ce ii poarta numele si alte edificii ce aduc in
memoria tecucenilor personalitati diverse din lumea culturala,istorica sau
multidisciplinara.
Tinand cont de aceste aspecte consider ca este de bun augur acceptarea
donatiei bustului susmentionat si amplasarea sa in incinta parcului.
Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA ARHITECT SEF
COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
2017-09-15
din
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind acceptarea donatiei facuta de catre FUNDATIA PEL1N si inventarierea in
domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului Bust din beton

ln baza documentatiei depuse la UAT Municipiul Tecuci cu nr 48259 din 28.08.2017, Fundatia
Pelin reprezentata de dI. Pelin Eugen Doru, solicita acceptarea donatiei sculptura Bust din beton ce o
reprezinta pe Ecaterina Conachi Vogoride.
Avand in vedere:
Oferta de donatie depusa de FundatiaPelin;
- Contract vanzare-cumparare nr 1/04.08.2017 pentru atestarea dreptului de proprietate;
- Certificatul de urbanism nr386 din 31.03.2017 emis de arhitect sef Craciun Vasilica;
- Planul de amplasament si delimitare prin care s-a convenit de parti pozitia ampiasamentului;
- Plansa cu imaginea statuii Bust din beton ce o reprezinta pe Ecaterina Conachi Vogoride;
Se inainteaza spre analiza solicitarea de acceptare a donatiei facuta de catre FUNDATIA PELIN si
inventarierea in domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului Bust din beton ce o reprezinta pe
Ecaterina Conachi Vogoride.
Ulterior emiterii Hotaririi Consiliului Local, donatorul va obtine pentru UAT Municipiul Tecuci avizele
mentionate in Certificatul de urbanism nr 386 din 31.03.2017, respectiv avize de la Directia Judeteana
pentru Cultura Galati, Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat, Directia de mediu.
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FUNDATIA PELIN
ĂTIE FARA FRONTIERE CRESTIN EUROPEANA
CUCI RONIA
CUI 251664
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Către,
CONSILIUL LOCAL TECUCI

FUNDATIA PELIN - Educatie fara Frontiere Crestin Europeana cu sediul in Mun.
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. .60 , judet Galati, inregistrata la Ministerul Justitiei sub
i.r. 35/324/2009, avand codul fiscal nr. 25 166484,reprezentata de Pelin Eugen Doru, in
lzalitate de presedinte, posesorul cartii de identitate seria ZL nr. 051993, eliberat de .SPCLEP
TECUCI , cod numeric personal 169121 5 173168, depun anexat prezentei urm ătoarele acte:
- Oferta de dona ţie (în favoarea Municipiului TECUCI)
-

-bust/statuie (sculptura) din beton ce reprezinta o personalitate si anume;

-

ECATERINA CONACHI VOGORIDE
care va fi montata in Parcul A.I.Cuza din Tecuci

- Certificat de urbanism pentru destina ţia precizată;
- o Plansa privind BUSTUL - STATUIE
- Plan de Amplasament şi delimitare

Data 28.08.2017
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FUNDATIAPELIN
EDUCATIE FAIA FRONT1ERE CRESFIN EUROPEANA
T.IJCUC
QMANIA
H.J.35/32412009
CU125166484
Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr. 60, jnd. Galati

6.818212; m()bil tY722,404369
Te!lFax: 023

Cont in tei: RO 05 BTRL RON CRT 0310721801

Cont in euro: RO 52 BTRL EUR CRT 0310721801

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR.

J/

lncheiat intre:
Subsemnatul MATEESCU DAN de profesie sculptor, cu domiciliui in Tecuci str. Gheorghe Petrascu nr 31
bl. R2A sc..3 ap ... 41 judetul... GALATI ...legitimat cu Cl seria ..GL NR 552225.. denumitaîn prezentul contract
VANZATOR
ş

FUNDATIA PELIN - EDUCATIE FARA FRONTIERE CRESTIN EUROPEANA, cu sediul în
CUCI STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 60, având Codul de Înregistrare Fiscal ă 25166484,
REPREZENTATA PR1N PELIN EUGEN, în calitate de PRESEDNTE numita in continuare

CUMPARATOR.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1. 1.0biectulcontractului este confectionarea bustde beton ce reprezinta o personalitate si anume ,, ECATERINA
CONACHI VOGORIDE care va fi montata in incinta Parcului Municipal din Tecuci

1.2. Fle contractante sunt de acord ca \aNZATORUL sa

CUMPARATORUL bunul conform celor specificateîn

ANEXA nr.1, la preturile, condiile de livrare şide plata convenite prin prezentul contract.
1.3. Preturile din ANEXA nr. 1 sunt exprimateîn !ei.
1.4. Bunul care face obiectul prezentului contract âYâne proprietatea \NZATORULU1 râla achitarea integraa sumei de
re CUMIIRATOR.

....ONDlTll DE LIVRARE
2.1.13unul se livreaîn urnarele condii Termen de executie 150 zile
2.2.Termenul de livrare este de 120 zile calendaristice de la data achiâii avansului preut la pct.4.1.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1.Valoareatotaacontractului este de 9000 lei, pret
4. CONDITII DE PLATA
4.1. CUMPARATORUL va achitaîn contul VANZATORULUI un avans de 4000 lei,în termen de 3 zile lucoare de la data
semrăii contractului.
4.2. Difererta de 5000 lei, va fi achitata de CUMPARATOR la data livii n ăfii.
4.3. Toate pIe vor fi efectuate de CUMPARATORîn lei..
4.4. VANZATORUL şi CUMPARATORUL sunt de acord ca platile sa fie efectuate cu dispozitie de plata in conformitate cu
art. 42 lit. g) si art. 296 indice 24 din Codul fiscal.
4.5. Daca CUMPARATORUL renunta la contract din motive imputabile lui, atunci el va renunta la bunul care face obiectul
prezentului contract şi Ia suma achitata VANZATORULUI.
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5.OBLJGATIILE VANZATORULUI
5.1. Să anunţe CUMPARATORUL de orice intarziere a contractului.
5.2. Să asigure CUMPARATORULUI livrarea bunului conform specifica ţiei din ANEXA nr.1.
5.3.Să asigure Ia cererea CUMP ĂRĂTORULUI transportul bunului,.
5.4.Să certifice şi să asigure pentru bunul vândut (CUMPARATORULUI) corespunde din punct de vedere calitativ.
5.5.Să furnizeze CUMPARATORULUI specificaţ ia tehnic ă pentru bunul livrat

6. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
6.1. S ă achite VÂNZATORULUI contravaloarea bunului în condi ţiile prevăzute la pct.4.
6.2. SĂ asigure depozitarea, manipularea bunului în condi ţiile prevăzute în spebifica ţia tehnic ă primita de la VÂNZATOR.

8. FORTA MAJORA
8.1. Forţa majoră exonereaz ă de răsundere partea care o invoca în condi ţiile legii, cu cerin ţa notific ă rii scrise prealabilîn
termen de 7 zile de la apari ţia cazulu de for ţa majora.

9.LITIGII
q.i. Eventualele litigii în derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila.
situaţia ln care acest lucru nu esteposibil, litigiul va fi ş upus arbitrăjului Camerei de Comer ţ ş i lndustrie a României sau
va fi solu ţionat potrivit normelor de drpt comun.
10. DISPOZITII FINALE
10.1. Modificarea termenilor prezentului contract de c ătre ambele p ă rţi este posibil ă numai prin act adi ţional.
10.2. ANEXA nr.1 face parte din prezentul contract de vânzare-cump ă rare.
10.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ămbelor pă rţi.
10.4. Contractul intraîn vigoare de la data semn ării sale de către VANZATOR şi CUMPARATOR.
10.5. Prezentul contract s-a încheiat azi Of

în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta,

ambele cu valoare de original.

VÂNZATOR
CUMPĂRĂTOR,
FUNDATIA PELIN
EDUCATIE FARA FRONTIERE
CRE Ş T1N EUROPEANA

%TE ESCU
,,

EUGEN DORU
Semn ătura:

P~

Data semn ă rii:

J
,.

Data semn ă rii:

ANEXA NR.1

LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE NR. ____ 1

..
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CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi ...................
la Tecuci

I. PARTILE CONTRACTANTE
1. 1. FUNDATIA PELIN - Educatie fara Frontiere Crestin Europeana cu
sediul in Mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 rir. .60 , judet Galati, inregistrata
la Ministerul Justitiei sub nr. 35/324/2009, avand codul fiscal nr. 25166484,
reprezentata de Pelin Eugen Doru, in calitate de presedinte, posesorul cartii de
identitate seria ZL nr. 05 1993, eliberat de .SPCLEP TECUCI, cod numeric
personal 1691215173168 , in calitate de donator, pe de o parte,
si
1.2. U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in Tecuci, judetul Galati, cod postal
805300, str 1 Decembrie 1918 nr 66, cod fiscal 4269312, reprezentata de Primar Constantin Catalin Hurdubae, in calitate de donatar, pe de alta parte,

Au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea
urmatoarelor clauze:

11. OBIECTUL CONTRACTULUI
2. 1. a) Eu donatorul, donez donatarului
-bust (sculptura) din beton ce reprezinta o personalitate si anume;
ECATERINA CONACHI VOGORIDE
care va fi montata in Parcul A.1.Cuza din Tecuci
*) Dcnatia se facc prin act autentic si este un act de lihcralitate prin carc donatorul da, irevocabil, un lucru.

B) Bunul donat a fost dobandit de mine, donatorul, prin Contract de vanzare
cumparare nr, 1 din 04.08.2016 si le evaluez la suma de 7.000 lei,
c) Eu, donatorul, declar ca bunurile mentionate la lit. a) au fost predate in folosinta
donatarului la data de ........................, astfel cum rezulta din inscrisul sub
semnatura privata incheiat cu donatarul.
2.2. Eu donatarul, declar ca primesc *) cu recunostinta donatia facuta de donator
privind bunurile mobile mentionate si descrise mai sus, bunuri pe care le-am
preluat in folosinta la data de ........................., pe baza inscrisului sub semnatura
privata mentionat mai sus.

111. CLAUZE FINALE
3. 1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de .......................exemplare,.

DONATAR

)

Donatia se face prin act autentic si estc un act de libcraiitatc prin carc donatorul da, irevocabil, un lucru.

ROMÂN IA
iude ţ ul Gala ţ i
Municipiul Tecuci
Nr. 25974/R din 22.05.2017.

IIIl
Nr.

din

ÎN SCOPUL: AMPLASAREA ÎN PARCUL A.I.CUZA PE ALEEA PERSONALITĂŢILOR A UNUI BUST
APARŢ INÂND EROINEI ,,ECATERINA CONACHI VOGOR!DE
Urmare cererii adresate de FUNDAŢIA PELIN reprezentat5de PELIN EUGEN-DORU cu sediul
în judeţ ul Gala ţ i, municipiul Tecuci,satul-, sectorul -, cod po ştal 805300, strada Ana l ţă tescu, nr.17, bl.
-,sc. -, et. -, ap. -, telefon / fax 0722404369, e-mail - ,înregistrat ă la nr. 25974 din 17:05.2017;
Pentru imobilul - teren ş i construcţ ii - situat în jude ţ ul Gala ţ i, municipiul Tecuci, cod po ştal
805300, strada Parcul A.l.Cuza,nr. - bl. -, sc. -, et. -, ap. - sau identificat prin plan de situa ţ ie, num ă r
cadastral

-;

În temeiul reglement ă rilor documenta ţ iei de urbanisrn nr.10/10 ianuarie 1996 , faza PUG,
aprobat ă prin hot ă rârea Consiliului local Tecuci,. nr. 16/25.03.1999 , prelungirea valabilit ăţ ii
aprobat ă prin hot ă rârea Consiliului local Tecuci, nr; 4/31.01.2013 si hot ă rârea Conliului local Tecuci
nr. 5/21.01.2016;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de
construc ţ ii, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, se

CERTIFIC

Ă

:

1. REGIMULJURIDIC:
- imobilul este situat în intravilan;
- imobilul este proprietate: U.A.T. Tecuci
- imobilul nu are servitu ţ ii;
- imobilul nu are drept de preem ţ iune;
- imobilul se afl ă în zon ă de utilitate public ă ;
- imobilul este în apropierea monumentului istoric cu nr.GL-11-m-B-0308;
2. REGIMUL ECONOMIC:

- folosinţ a actual ă a terenului: parc or ăş enesc;
- destina ţ ia terenului stabilit ă prin P.U.G. este: parc or ă enesc;
- terenul se situeaz ă în zona de impozitare A;
- referitor la zona în care se afl ă, imobilul nu sunt alte prevederi rezultate din Iiot ă rârile consiliului local;
3. REGIMULTEHNIC:
Conform
Regulamentului Local de Urbanism terenul este situatîri U1R 1 ş i dispune de urrn ă toarele
1.
utilit ăţ i:,energie electric ă ,telefonie ,ap ă ,canalizare.
2. Caracterul zonei:
2.1. Func ţ iunea clominaîit ă a zoliei este: louin ţ e;
22. Func ţ iunile (omplcrnentare ale zonei suiil :inlitu ţ ii ş i seivicii pblicc; spa ţ ii ver,.i amenaiate; accese
piet onale ş i carosabile; parcai(;
• UiJizi l t rc ţ iona li:
3.] . Ulili ă r ţ inise:loc&ir ţ e inci;vidiiate InaXrntIr Pi2 cu racic r rrba n. riiude, r i;. il a !c i:l ă dr lor de
uiii
(( uh exis.etite; co;isIrucî si i iiriar 1(_, (; esr fjii.j i lo c)plIrcr.ta(
1 . LJti!i;r )elnsC (U o)l;l. ţ i se J0 ajttiti .l 1 Cbi jii ( ( (; liio ş :(iii pe (l ir,Frtili j)iibl dit cu
)j
t;
il;:)i;lli ,
l°lt
;(
rrTtir)7t;
1.

3.3. Utiliz ă ri interzise:unit ăţ ii care prezint ă pericol iehnologic sau a c ă ror poluare dep ăş e ş te l imitele
parcelei; unit ăţ i poluante, produc ă toare de noxe, care genereaz ă trafic intens sau carc prezint ă riscuri
te h no log ice;
4. Condi ţ ii de amplasare, echipare ş i conformare a construc ţ iilor:
4.1. caracteristici ale parcelelor:nu e cazul;
4.2. amplasarea construc ţ iilor fa ţă de aliniament: nu e cazul;
4.3. amplasarea construc ţ iilorfa ţă de limitele laterale ş i posterioare ale parcelei: nu e cazul;
4.4. distan ţele minime obligatorii între cl ă dirile de pe aceea ş i parcel ă : nu e cazul
4.5. accese: va avea asigurat acces la o cale de circula ţ ie public ă ;
4.6. indici admisibili (maxim): POT (procent de ocupare a terenului) =nu e cazul ; CUT (coeficientul de
utilizare a terenului) = nu e cazul.
4.7. în ă l ţ imea construc ţ iilor: nu e cazut;
4.8. condiţ ii de echipare edilitar ă : racordare la cele existente în zon ă ;
4.9. aspectul exterior al construc ţ iilor: nu ecazul;

s._

4.10. etemente de regulament privind zone protejate: nu este cazul;
4.11. la proiectare se vor respecta prescrip ţ iile tehnice ale normativelor în vigoare ş i condiţ iile impuse de
vizatori;
4.12. pentru autorizare se va prezenta documenta ţ ia tehnic ă conform Legii nr. 50/1991, republicat ă , cu
rnodific ă rile ş i complet ă rile ulterioare;

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: AMPLASAREA ÎN PARCUL

A.l.CUZA PE ALEEA PERSONALIT ĂŢILOR A UNUI BUST APARŢINÂND EROINEI ,,ECATERINA CONACHI
VOGORIDE
CERTIFICATUL DE URBANISM NU Ţ INE LOC DE
AUTORIZA Ţ IE DE CONSTRUIRE
Si NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCR Ă RI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elabor ă rii documenta ţiei pentru autorizarea execut ă rii lucră rilor de construcţii - solicitantul se va adresa
autorit ăţ ii competente pentru protec ţia mediului :Agenţia pentru protecţia mediului Gala ţi situată în str. Regiment 11 Siret, nr. 2,
telefon 0236/466683sau 0236/466686.
În apiicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efecteloranumitor proiecte publice ş i private
upra mediului, modificat ă prin Directiva Consiliului 97/11/CE ş i prin Directiva Consiliului şi Farlamentului European 2003/35/CE
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ş i programeîn ieg ă tură cu mediul ş i modificarea, cu privire la participarea
publicului ş i accesul la justi ţie, a Directivei 85/337/CEE ş i a Directivei 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunic ă solicitantului
obliga ţia de a contacta autoritatea teritorial ă de mediu pentru ca aceasta s ă analizeze ş i să decid ă,dup ă caz, încadrarea / neîncadrarea
proiectului investi ţiei publice / private în lista proiectelor supuse evalu ă rii impactului asupra mediu Ş ui.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acodului de mediu se desf ăş oară dup ă
emiterea Certificatului de urbanism, anterior dpunerii documenta ţiei pentru autorizarea excut ă rii lucră rilor de construcţ ii la
a utoritatea administra ţ iei publice competente.
În vederea satisfacerii cerin ţ elor cu privire la procedura de emitere a acordului de mdiu autoritatea competent ă pentru
protec ţia mediului stabite şte mecanismul asigur ă rii consultă rii pubtice, centraliz ă rii opţiunilor publicutui ş i formulă rii unui punct cie
vedere oficial cu privire la realizarea investi ţiei în acord cu rezuttatele consult ă rii publice.
ln aceste condi ţii
Dup ă primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obliga ţia de a se prezenta la autoritatea
competent ă pentru protec ţia mediului în vederea evalu ă rii iniţiale a investi ţiei şi stabilirii necesit ăţ ii evalu ă rii
efectelor acesteia asupra mediului. În

urma

evalu ă rii iniţiale a investi ţiei se va emite actul administrativ al

autorit ăţ ii competente pentru protec ţ ia mediului.

În situa ţ ia in care autoritatea competent ă pentru protec ţ ia mediului stabile şte necesitate-a evalu ă rii efectelor
lfl1( c-t ţ ,i asa mLdiJ ui, sol citantul aie obligaliz de a r ct f ca a(esz fap ajcri1 ăţ ii adniii s aţ rei publice
competenz

J

efte (r

privire Izi men ţineea (:cre.-iii pentru autorizarea exccut ă rii lucr ă rilor de corrtruc ţ ii.
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5. CEEEÂ DE E TEPE A ÂUTORZAE DE CO STRuE VA Fi ÎSO Ţ!TĂ MRV ĂT
DOCVE!\TE:
a) Certificatul de uranism;
b) Dovada tit!u!ui asupra imobilului, teren ş i/sau construc ţ ii, sau, ciupă caz, extrasul de p!an cadatr
actua!izat !a zi şi extrasul de carte funciar ă de informare atualizat la zi, în cazul în care !egea nu dispun
•
altfel (copie !egalizat ă )
c) Documenta ţ ia tehnic ă - D.T., dup ă caz:
[j D.T.A.D.
D.T.A.C.
LjD.T.0.E.
.. .

d) Avizele ş i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d. 1. A vize şi acorduri privin d utilităţile urbane şi infrastructura:
LJ gaze natura!e
L1 alimentare cu ap ă
[] telefonizare
,
LJ canalizare
Ljalimentare cu energie electric ă
Jj salubritate
Ll alimentare cu energie termic ă
[j transport urban

Alte avize/acorduri
[1
SADPP
[]

d.2. Avize şi acorduri privind:

LJ protecţ ia civil ă

L1 securitatea la incendiu

d.3. Avize
ale acestora:

/

LJ să nă tatea popula ţlei

acorduri spec,fice ale cidministraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate

Directia iude ţean ă pentru Cu!tură GL.

LJ

d.4. Ştudii de specia/itate

LJ _referat geotehnic

Ll ridicare topografic ă
•
e) Actu(administrativ al autorit ăţii competente pentru protec ţia mediutui.
f) Dovada privind achitarea taxelor legale
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)
f.1 chitan ţă (ordin de p!at ă ) aferent ă A.C. (A.D.); .
f.2 chitan ţă (ordin de p!at ă ) aferent timbrului de arhitect
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni cle la data emiterii.

PRIMAR,
Că tă lin-Constantin Hurdubae
L.S.

SECRAR,•

:

ARHITECT SEF,
Arh Crăciyiihcă

f
•

:

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin po ştă ladata de

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut ă rii Jucr ă riloi (Je
construc ţ ii, republicat ă , cu modific ă rile ş i compJet ă rile ulterioare,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de

pân ă la data de

După aceast ă dată, o nou ă prelung,re a valabilit ăţii nu este posibil ă , solicitntul urmând s ă ob ţin ă , în
conciiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
.

PRIMAR,

SECRETAR,

ARHITECT Ş EF,
L. S.

Data prelungirii valabilit ăţ ii :
Achitat taxa de
Transmis solicitantului !a data de

lei, conform chitan ţei nr.

din
direct / prin po şta.
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FUNDATIA PELIN EDUCATIE FASA FRONTIERE CRESTIN EUSOPEANA
CUl 25166484
H.J. 35/324/2009
Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr. 60, jud. Galati
TeI/Fax: 0236.818212; mobil 0722.404369
Email: fundatiapelin@Vahoo.com

Nr 8•3 data 02.08.2017
Către
Directia Jucleteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Nationai - Galati
Subscrisa Fundatia Pelin - Educatie fara Frontiere Crestin Europeana în calitate de:
autor/proprietar al bustului (statuie) Ecaterina Conachi Vogoride depun în 2 exemplare documentatia
aferenta lucrarii:
Bust Ecaterina Conachi Vogoride în vederea obtinerii avizului şi program ă rii/ analiz ă rii în şedinta
de avizare a Comisiei Zonale a Monumentelor lstorice.
Adresa Iucr ă rii: Parcul Central A.I. Cuza Municipiului Tecuci —Aleea personalitatilor.
Proprietar teren : Domeniul public aI U.A.T. Municipiul Tecuci
Proiectul pentru autorizarea execut ă rii lucră rilor de construire (DTAC) / desfiintare (DTAD) /
proiect tehnic (PT) / documentetia de urbanism (PUG, PUZ, PUD) a fost elaborat( ă ) de proiectantul SC
ARBECO SRL- Tecuci, arhitect Berbec Constantin.
Documentatia se depune la D.J.C. Galati în dosar cu şină în dou ă exemplare.
Subsemnatii DECLAR ĂM

cĂ :

•

•

•

•

•

1. Aferent documentatiei depuse spre analiz ă şi avizare, LUCR ĂRILE NU SUNTÎNCEPUTE SAU

-

EFECTUATE.
2. Am luat la cuno ştintă prevederile Dispozitiei M.C.C. nr.4300/3-112005 privind unele m ă suri
pentru îmbun ătătirea activit ătii în domeniul aviz ă rii şi prevederile Legii 422/2001 privind protejarea
monumentelor; ORDIN nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor lstorice, publicatîN: M.O. nr. 211/ 15 aprilie 2013
3. Datele mentionate în prezenta cerere sunt exacte iar documentatia prezentat ă corespunde
realit ătii.

-

j

