
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ 1 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSIL1UL LOCAL - 

HOT Ă RÂREANr. 
Din 	 2017 

Privjnd : acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Ionescu Cecilia-Lucia-Rodica si 
inventarierea in domeniul îublic al acestuia 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municpij1ui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de îiIregistrare şi data depunerii proiectului: 5 	//!i. Io 	2017;, 
Consiliul Iocal al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţăOY/Aîn data 
de 	30 -10 2017; 	 / 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub ô-y3cg 
Având în vederé raportul de spcia1itate întocmit de serviciului Administrare Domeniului 

Public şi Privat, înregistrat sub nr// 10. 20 1 7; 
Având în vedere rapoartele dé avizare întocmite de comisiile de specia1itate9; 
In baza Legii contabilitatii nr.82/1991,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare,art.863 si urmatoarele din Codul civil si ale art.7,lit.d din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin.(1),(2), lit. ,,b şi art.121, alin. (3) din Legea nr. 
2 1 5/200 1 privind administraţia publică  locală, republicata in 2007; 

In baza art. 45, alin.(3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ  TE: 
Art.1.- Se aprob ă  acceptarea donatiei imobilului din Tecuci,str. Victoriei nr.27 facuta de 

Ionescu Cecilia-Lucia-Rodica identificat conform CF 109388  si compus din constructii in suprafata 
totala de 320 mp si teren afferent de 1 540 mp. 

Art.2. Imobilul va avea destinatia de spatiu administrativ pentru servicii de asistenta sociala 
-camin de seniori si se va face propunerea pentru a purta denumirea Camin de Seuiori Ionescu 
Greban. 

Art.3. Preluarea imobilului se face in baza contractului de donatie inregistrandu-se in 
inventarul domeniului public al municipiului tecuci.. 

Art.4. Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de 
către donatar, din bugetul local al U.A.T. Tecuci. 

Art.5. Se imputerniceste Primarul municipiului Tecuci pentru semnarea actului de donatie in 
forma autentica. 

Art.6. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

ŞEDINŢĂ , 

SECRETAR 
Jr. Valerica Foiaclie 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
RIMAR 

Nr. 	 din 	 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : accetarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Ionescu Cecilia-Lucia-Rodica si 
inventarierea in domeniul iub1ic al acestuia 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare se afla in Tecuci,str. Victoriei 
nr.27 si a fost restituit familiei Ionescu in baza Legii 10/2000.Acesta a avut destinatia de 
gradinita intrand in posesia proprietarului in anul 2017. 

Spatiul dispune de camere generoase dar si de o curte spatioasa ceea ce face sa poata fi 
utilizata in scopul desfasurarii unor activitati de recreere,cu atat mai mult cu cat zona in care 
este amplasata nu este poluata sub nicio forma. 

Dupa decesul d-lui Ionescu Greban Constantin in data de 04.04.2017 sotia acestuia a 
decis ca in memoria sa propuna realizarea unui camin de seniori in casa mentionata mai sus. 

Prin adresa 57958/2017 a fost transmisa oferta de donatie conditionat de stabilirea 
destinatiei in camin de seniori ce ar urma sa poarte numele fostului proprietar. 

În aceste condi ţii propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma 
propusa. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 

/ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRJVAT 

Nr.375 	din 	 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Ionescu Cecilia-Lucia-Rodica si 
inventarierea in domeniul îublic al acestuia 

Bunul pentru care d-na Ionescu Cecilia-Lucia-Rodica a inaintat oferta de donatie 
apartine acesteia fîind inregistrat in CF 109388 a municipiului Tecuci. 

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica,dreptul de proprietate publica se dobandeste si prin acte de donatie sau legate 
acceptate de Guvern,de consiliul judetean sau de consiliul local. 

Potrivit prevederilor art. 12 1 ,alin.3 din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  
republicată,cu modifîcările ş i completările ulterioare, donaţiile pot fi acceptate numai cu 
aprobarea consiliului local sau, dup ă  caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţ ii 
consilierilor locali sau judeţeni, după  caz, în funcţie. 

Faţă  de aceste precizări, considerărn că  proiectul de hotărâre îndepline şte condiţiile de 
legalitate şi oportunitate. 

Şef Serviciu ADPP, 

Ing. LuQian Gradea 
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ecuci, Judeţ  Galaţi 

Subsemnata: 
ONESCU CECLIA - LUCA - RODCA, cetăţean român, 

domiciliată  în Bucure şti, Ale. Arh. Petre Antonescu nr. 1, bI. 0D51, ap.122, Sector 
2, posesoare a CI seria RX nr. 125673 emis ă  la data de 27.05.1999 de Sec ţia 7, 
CNP 2240220400647, în ca/itafe de proprietar ă  a ămobilului situat în Tecuci, B-. 
dul Vicloriei nr. 27, Judeţ  Galaţi, cornpus din teren intravilan cu destinaţia curţi 
construcţii în suprafaţă  de 1543 mp. din acte, iar 1540 mp. din m ăsurători 
cadastraie, împreun ă  cu construc ţ iile edificate pe acesta, anume: construc ţia C1 - 
în suprafaţă  construită  de 299 mp., ş i construcţia C2 - anexă, în suprafaţă  
construită  de 21 mp. lmobilul are nr. cadastral 6841, nr. 6841-C1 şi nr. 6841-C2 
şi este înscris în CF nr. 109388 a localităţii Tecuci, Judeţ  Galaţi cu Inc/ieierea nr. 
15306117.07.2017 a oCpI Gaia>ti - BCPI Tecuci. Proprietatea a fost dobândit ă  prin 
succesiune de la defunctului meu so ţ  Ionescu Greb ăn Constantin, în baza 
Certificatului de Legatar suplimentar nr. 50 emis la data de 14 Iulie 2017 în Dosar 
nr. 54/2017 de BIN Stancu Alexandra Lucia, cu sediul în Bucure şti. 

Vă  aduc la cunoş tiinţă  prin prezenta inten ţia şi dorinţa mea de a dona 
către Primăria Tecuci, Jude ţ  Gala ţi, dreptul de proprietate asupra imobilului 
descris mai sus, cu condiţia ca destinaţia imobilului să  Jie de construcţie 
administrativă  cu destinaţia de servicii de asistenţă  socială  - cămin de seniori şi 
să  aibă  ca ş i titulatură  Cămin de Seniori Ionescu Greb ăn. 

Vă  trimit ataşat în copie: 
- Extras de Carte Funciar ă  Pentru Infomare nr. 15306/17.07.2017 emis de 

OCPI Galaţi - BCPI Tecuci în urma intabul ării dreptuKii de proprietate prin 
Inclieierea nr. 15306/17.07.2017 emis ă  de OCPI Gala ţi - BCPI Tecuci. 

Certificatul de Legatar suplimentar nr. 50 emis Ia data de 14 Iulie 2017 în 
Dosar nr. 54/2017 de BIN Stancu Alexandra Lucia, cu sediul în Bucure şti. 

Vă  rog să  îmi comunicaţi în scris înten ţiile dumneavoastră  cu privire la cele 
menţionate în prezenta adres ă . 

DATA 
	

SEMNĂTURA 

t-: 
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ROVÂNIA 
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ALEXANORÂ LUCIA STANCU 

Str. Arh. Petre Antonescu nr. 6 b128, sc.A, paer, ap.2, Sector 2. BUCURE ŞTI 
•/ , 	

ţ j 	
./fax: 021.335.34.04, mail: binstancu@gmail.com,  notarstancu@cnpb.ro  

operator de date cu caracter personal nr,2933 

i à—affi Licen ţ 

 de func ţ ionare: 261/2887106.08.2014 

17 

CERTH1CAT DE LEGATAR SUPLIMENTAR 
NR. 50 din data de 14 Iulie 2017 

La Certiicatu1 de Legatar nr. 36/18.05.2017 
cmis în D()sar nr. 37/2017 

de 131N Stancu Alexandra Lucia 

ALEXANDRA LUCIA STANCU, notar public, cercetând piesele dosarului de 
mai sus, precum ş i încheierea final ă  respectiv ă, în baza art.106 şi 115 din Legea 
nr.36/1995 cu modific ările ş i completări!e ulterioare, certifîc urm ătoarele: 

De pe urma defunctului IONESCU - GREBAN CONSTANTIN, decedat Ia 
data de 04 Aprilie 2017, cu u[timul domicliu în 1:3ucure ş t1  Aleea. Petre Antoneseu nr. 
1, Sector 2 conforrn Certifjcttului dc Dcces seria 1).10 nr. 031421 eliberat dc Consiliul 
Local Sector 1 la data de 05.04.2()17, CNI> 1211103400098, au mai rămas următoarele 
bunuri ş i următoarea rno ştellitoare testamentar ă : 

Defunctul a fost c ăsă torit Ia data decesului sub regirnul comunit ăţ ii legale cu 
Ionescu Cecilia - Lucia - Rodica. 

1. MASA SUCCESORALĂ : 

1.1 bunuri mobile:nu au fost declarate. 

1.2 btinuri imobile: 

a). Dreptul de .proprietate asupra imobilului situat în Tecuci, B-dul Victoriei nr. 
27, Judef Gaia ţi, compus din teren intravilan cu destinaţia curţi construcţii în 
suprafaţă  de 1 543 mp. din acte, iar 1 540 mp. din m ăsurători cadastrale, împreună  cu 
construcţii/e edijîcate pe aces!a, anume: construcţia C] - construcţ ie administrativă  ş i 
social culturală  - grădiniţă, în suprafaţă  construită  de 299 mp., şi construcţia C2 - 
anexă, în suprafaţă  construită  de 21 mp. 

Imobilul are nr. cadastral 6841, nr. 6841-C1 ş i nr. 6841-C2 ş i este înscris în 
CF nr. 109388 a localit ăţ ii Tecuci, Jude ţ  Gala ţ i cu Incheierea nr. 4156/22.06.2006 a 
OCPI Gala ţ i - BCPI Tecuci. 

Defunctul a dohândit di•eptul de proprietate, ca bun propriu, conform Dispozi ţ iei 
nr. 4972 emisă  Ia data de 20.12.2005 de Prim ăria Mun. Tecuci, Jude ţ  Galaţ i ş i preluat 
prin Procesul verbal de predare primire nr. 15085/PJ/28.10.2016 emis de Prinria 
Mun. Tecuci, Jude ţ  Galaţ i. 

Imobilul e Iiber de sarcini sau servitu ţ i astfel cumrezultă  din Extrasul de carte 
Funciară  pentru Informare nr. 14355, din data de 06.07.201 7 eliberat de Oficiul de 
Cadastrii ş i Publicitate imobiliar ă  Galaţi - BCP1 Tecuci. 



Taxele ş i impozitele locale suut achitate integral, astfel cum rezult ă  
Certificatul de Atestare fiscal ă  nr. 34542/26.06.2017 eliberat de Primăria Tecuci 
Direcţ ia Taxe ş i lmpozite Loca!e, iar de azi, trec în sarcina legatarei. 

Natura succesiunii: testamentar ă , couforrn art, 1055 din Cod Civil. 
Defunctul a lăsat testamentul autentificat sub ur.12883 !a data de 17 August 

1990 de fostul Notariat de Stat a! Sectorului 2 Bucureş ti, notar public Dunca Doina., 

I IONESCU CECILIA - LUCIA - RODICA, cetăţean român, domiciliat ă  în 
Bucureşti, Ale. Arh. Petre Antonescu nr. 1, bl. 0D51, ap.122, Sector 2, posesoare a CJ 
seria RX nr. 125673 emis ă  la data de 27.05.1999 de Secţia 7, CNP 2240220400647, ce 
a acceptat titlul de Iegatar universal conform Declara ţ iei autentificate sub nr.661 la data 
de 17.05.2017 de Birou! Individual Notarial Stancu Alexandra Lucia, cu sediul în 
Bucureş ti, în calitate de /egatar universal, îi revine întreaa mas ă  succesoraiă  

RENUNŢĂTORJ: 
Au renun ţat la succesiune, conform art.1120 Cod civil: Nusunt 
Suntprezuma ţ i renunţători la succesiune, conform art.1112 Cod civil•: Nusunt 
Sunt străini de succesiune prin neacceptare: Nu sunt 
Sunt nedemni, conform art. 958 sau art.959 Cod civil: Nu sunt 
In vederea taxării, bunul imobil de Ia purictul a) a fost eva!uat la suma de 

437.293,42 Lei, conform Ghidu!ui privind valorile Imobiliare Bucure ş ti. 

S-a perceput onorariul în sum ă  de 2.500 lei, cu TVA de475 lei a fost achitat cu 
bon fiscal nr.7435/2017, emis de biroul notarial. 

Taxă  ANCPI în sumă  de 657 Iei, reprezentând O, 1 5% din valoarea de 437.293,42 
Lei a fost achitat ă  cu chitan ţa nr.1 1 14397/2017 emis ă  de biroul notarial. 

Succesiune scutită  de impozit, procedura succesoral ă  fiind deschis ă  în termen de 
până  la doi ani de Ia data decesului. 

Eliberat în cinci exemplare, de Biroul Notaria!, din care dou ă  exemplare au fost 
eliberate legatarei, unul la OCPI Gala ţi - BCPI Tecuci, iar dou ă  în arhiva biroului 
notarial. 

- 	A 
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A. Parlea l. Oescrierea imobilului 
( 	 TEREN rntravilan 	 Nr. CF vechi:8039 

Adresa: Loc Tertiri. Bdul VirtnrleL Nr 7. liid G,li 

r. Nr cadastral Supraaţa* (mp) l 	 ObservaţH / Referinţe Nr. 

Al CAD: 684] Din acte: 1,43 
Ma5urata: 1.540 i 

Construcţil 

crt 	
Nr ca1astral 

Adresa ObservaţH / Referin ţe 

A1.l 	CAD: 6841-C1 Loc. Tecuci, Bdulvictoriei, Nr. 27, Jud. S. construita la sol:299 mp; Gradinita 
Galati 

A1.2 	CAD: 6841-C2 Loc. Tecucl, 8dul Victoriel, Nr. 277jud. S. construita la sol:21 mp; 
Galati -- 	-- -- 	 ----- 

. Parlea 11. Proprietarl ş i acte 

lnscrlerl prlvitoare Ia dreptul de proprletate ş I alte drepturl reale Referinţe 

15306 / 17/07/2017 
Act Notarial nr. certlficat de legatar suplimeritar nr. 50, din 14/07/2017 emis de Stancu Alexanclra Lucia; 

82 
lntabulare, drept de PROPRlTAŢEtitJu juridic mostenire, dobandit prin 
Succeslune, cota actuala 1J1 

A1 

1) IONESCU CECII.IA-LUCIARODICA, bun propriu  

C. Partea 111. 5ARIINI. 

[ ăncrierl prlvind dezmembramlntele dreptulul de poprietate, 	 Referjn ţe 
drepturl reale de garanţle ş i sarclnl 

NU SUNT  

Document care cor,ine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii 	Paginaldin2 
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