
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIULLOCAL- 

HOT Ă RÂREA Nr./f 
Din 	AY. 2017 

Privind: transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci,a 
imobilului din Tecuci,strada Ion Petrovici nr.5 (fost 1 Decembrie 1918  nr.73),zona Parc Central 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	 . o2717j  
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  9vgt în 

datade J/. O. 2017; 
vând în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

nr. _2/?2. I. 20 1 7; 
Il 

Având în vedere raportul de specialitat9 întocmit de Serviciul Administrarea 
Domeniului Public si Privat, înregistrat sub nr.4 	 2017; 

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate rir. 1,i 5; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  în 
2007; 

- art. 45,, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistenta 
Sociala Tecuci,a imobilului din Tecuci,strada Ion Petrovici nr.5 (fost 1 Decembrie 1918,nr.73) 

identificat conform C.F. rir.105388-C6. 
Transmiterea în folosinţă  se face pe o durata de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin 

acordul părţilor. 
Art.2. Asigurarea utilit ăţitor si plata acestora cad in sarcina exclusiv ă  a Serviciului 

Public Local de Asistenta Sociala Tecuci. 
Art.3. Transmiterea în folosinţă  se face pe baz ă  de protocol de predare-primire în care 

se vor specifica obligaţiile părţilor. 
Art.4. Cu data prezentei se abrog ă  orice prevederi contrare prezentei hot ărâri; 
Art.5 Prezenta hot ărre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.6 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
SECRETAR, 

jr.Va1erica/e 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din ( al. 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: : transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci,a 
imobilului din Tecuci,strada Ion Petrovici nr.5 (fost 1 Decembrie 1918  nr.73),zona Parc Central 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre,este situat in Parcul 
Central,str. Ion Petrovici nr.5 (fost 1 Decembrie 1918, nr.73, cu nr. cadastral 
105388, având suprafaţa totală  de 55 mp si suprafaţa utilă  de 46 mp. Acesta 
aparţine domeniului public al municipiului Tecuci, fiind dobândit în baza 
contractului de vânzare cump ărare nr.2 1 94 1 / 1 8 .07.20 1 3, de la societatea VIVAS 
SRL. 

Imobilui a fost folosit ca spatiu pentru Clubul Pensionarilor, urmând ca 
odată  cu predarea c ătre Serviciul de asistent ă  socială  să  fie utilizat in acelasi scop 
de recreere. 

In conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007, Consiliile Locale hotărăsc ca 
bunurile ce apar ţin domeniului public sau privat să  fie date în administrarea regiilor 
autonome si instituţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  fie închiriate. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre în forma prezentat ă . 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT 

Nr._din0P2, a,2, 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

- 	Privind: transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala 
Tecuci,a imobilului din Tecuci,strada Ion Petrovici nr.5 (fost 1 Decembrie 1918 nr.73),zona Parc 
Central ,C6 

În conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică  locală, republicată  în 2007, Consiliile Locale hot ărăsc ca 

bunurile ce apar ţi.n domeniului public sau privat s ă  fie date în administrarea regiilor 

autonome si instituţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  fie închiriate 

Imobilul situat în Tecuci, strada Ion Petrovici nr.5 (fost 1 Decembrie 1918 

nr.73), identificat conform C.F. nr.105388-C6, apar ţine domeniului public al 

municipiului Tecuci. 

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

îndepline şte condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 
Luci  
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