
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RSÂREA Nr.__ 
Din 	2017 

Privind: modificarea si cornpletarea HCL 1 87/20 1 7 privind trecerea imobilului din Tecuci,str. 
Maior Genoiu nr.3b din domeniul rublic al municiriului Tecuci in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 
alaţ

i, Număr de înregistrare şi data depunerii 
Consiliul Iocal al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunft în şedinjâ«2eXÎIWW în 

data de L5?. 78&/,- 
Avnd în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

nr. 525?/,/V og. 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat, înregistrat sub nr. __32t/2/ O 
Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate nr. 1 şi 

5; 
Avand in vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de 

Jandarmi Galati 1 8423 8/ 1; 
In baza art 9 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica. 
In baza art.36 alin (2) lit.,,c din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica 

locala,republicata,cu modific ările si completările ulterioare. 
În baza art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice loca1e, republicat ă  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea si completarea art.1 din HCL 187/2017 ce va avea 
urmatorul cuprins: 

,,Se aproba trecerea imobilului (teren si constructie) din Tecuci,str. Maior Genoiu 
nr.3b ,identificat conform anexei la prezenta hotarare, din domeniul public al municipiuiui 
Tecuci in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin 
Inspectoratul de Jandarmi Judetean —U.M. 0527 Galati, pentru relocarea unitatii de jandarmi 
Tecuci. 

Art.2. Imobilul mentionat la art. 1 nu este grevat de sarcini si nu face obiectul Iegilor 
fondului funciar si nici al Legii 165/2013. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol 
incheiat intre partile interesate. 

Art.4. Inventarul domeniului public al municipiului Tecuci se modifica in mod 
corespunzator prin diminuarea cu imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare.. 

Art.5. Cu data predarii imobilului orice prevederi contrare se abroga. 
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului rnunicipiului 

Tecuci. 
Art.7. Prezenta hot ărâre va fi cornunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

muni cipiului Tecuci. - 

PREŞE EI 
? 	 / 	 SECRETAR 

Jr. Va1e ,9he 
r  Kc 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PJRTMAP 

Nr. 	32/ din 	 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea si completarea HCL 1 87/20 1 7 privind trecerea imobilului din Tecuci,str. 
Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

Imobilul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public 
al municipiului Tecuci ,fiind situat in Tecuci,str. Maior Genoiu nr.3b. 

Prin HCL Tecuci, nr.185/31.08.2017, s-a aprobat rezilierea contractelor de 
inchiriere aferente imobilului respectiv. 

Motivarea rezilierii contractelor a plecat de la adresa 1 8423 1 8/20 1 7 a 
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati prin care si-au manifestat intentia de 
a prelua imobilul respectiv in acelasi timp cu predarea catre autoritatile locale a 
imobilului din str. Republicii nr.3 

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. 

In data de 11.09.2017 a fost aprobata HCL 187/2017 privind trecerea 
imobilului susmentionat din domeniul public local in domeniul public al statului 
conditionat de trecerea in domeniul public local al imobilului din str. Republicii 
nr.3 .Aceasta conditionare nu a fost acceptata de Ministerul Afacerilor Interne 
solicitand in acelasi tirnp date suplirnentare ale irnobilului. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 2, lit. (c) şi art. 123, alin. 1,din Legea nr. 
2 1 5/200 1, privind adrninistraia public ă  locală, republicată  în 2007, Consiliul local 
Tecuci gestionează  patrimoniul rnunicipiului. 

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

Catalin ctn 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr.53sdin 2 05 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea si completarea HCL 187/2017 privind trecerea imobilului din Tecucistr. 
Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

Imobilul propus a fi trecut in domeniul public al statului apartine 
domeniului public al municipiului Tecuci. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 2 1 5/200 1, 
republicată  în 2007 privind administra ţia publică  locală, consiliul local 
administrează  domeniul public şi privat al localităţii. 

In conformitate cu art.9 alin (2) din Legea nr. 2 1 3/1 998 privind bunurile 
proprietate publica trecerea unui bun din domeniul public al unei unit ăţi 
administrativ - teritoriale în domeniul public al statului se face la cererea 
Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes 
public judeţean sau local în bun de interes public na ţional. 

Având în vedere cele de mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre 
trebuie supus analizei consiliului local. 

ŞEF SERVICIU, 

Ladea 



Anex Ja HCL 

Datele de identificare a imobilului (teren si constructie) din Tecuci,str. Maior Genoiu 
nr.3b ce trece din domeniul public aI municipiului Tecuci in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru relocarea unitatii de jandarmi Tecuci. 

Arnplasamentul 
imobilului 

Persoana 
juridica ce 
detine imobilul 

Persoana 
juridica ce va 
prelua imobilul 

Caracteristici 
tehnice ale 
imobilului 

Nurner de 
inventar in 
domeniul public 

Valoare 
contabila 

Str.Maior Genoiu UAT Municipiul Statul S=1270 mp teren 1668 503 366,69 lei 
nr.3b Tecuci roman,Ministerul curti constructii si 
Tecucijud.Galati Afacerilor constructii —cladire 

Interne,Inspectoratul administrativa - 
de Jandarmi suprafata construita 
Judetean Galati- =190 mp (D+P) 
U.M. 0527 Vecinatati 

-N - prop. privata 
Floares 
-E —prop.privata 
Chiriac 
-S - str.Maior 
Genoiu 
-V - prop.privata 
Cristea 


