RO MÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL -

HOT Ă RÂREANr.______
Din

/

01.

2017

Privind: : inchirierea unor spatii pentru sedii partide
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr.4801 1125.08.2017_;
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în şedinţă ordinara în data de
31.08.2017;
Având în vedere:
-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă sub nr. 480 1 2/25 .08 .20 1 7;
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul adminîstrarea domeniului public şi privat,
înregistrat sub nr. 48013/25.08.2017
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,4i 5;
- adresa 1 8423 1 8/201 7 a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati;
- prevederile art.36, alin.(1) si (2), lit.c si art.123 din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza art. 45, alin.(3) şi art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1.- Se aproba rezilierea contractelor de inchiriere 18560/24.04.2017,
18950/25.04.2017 si 18891/25.04.2017 aferente spatiului situat in Tecuci, str.Maior Genoiu nr.3b.
Art.2.- Se aproba inchirierea catre Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
Galati3 Organizatia locala Tecuci a spatiului din strada 1 Decembrie 1918 rir.77, S8,in suprafata de
20,88 mp,identificat conform anexei 1 la prezenta hotarare.Valoarea chiriei lunare va fi de 189,38 lei.
Art.3.- Se aproba inchirierea catre Partidul Socialist,Organîzatia locala Tecuci a spatiului
din strada 1 Decembrie 1918 nr.77, S6,in suprafata de 18,62 mp,identificat conform anexei 1 la
prezenta hotarare.Valoarea chiriei lunare va fi de 168,88 lei.
Art.4.- Se aproba inchirierea catre Partidul National Liberal,Organizatia locala Tecuci a
spatiului din strada 1 Decembriue 1918 nr.77, S3,4,5,in suprafata de 53,79 mp, identificat conform
anexei 1 la prezenta hotarare. Valoarea chiriei lunare va fi de 487,88 lei.
Art.5.- Se aproba inchirierea catre Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor,Organizatia
locala Tecuci a spatiu]ui din strada 1 Decembrie 1918 nr.77, parter S1,in suprafata de 51.00 mp,
identificat conform anexei 1 la prezenta hotarare. Valoarea chiriei lunare va fi de 462,57 lei.
Art.6. Durata incheierii contractelor este pana la 31 .12.2018,cu posibilitatea prelungirii prin
acordul partilor.Contravaloarea asigurarii utilitatilor reprezinta sarcina chiriasilor.Nu vor beneficia de
inchiriere partidele ce au debite fata de bugetuJ local.
Art.7. Cu data prezentei alte prevederi contrare se abroga.
Art.8. Prezenta hot ărâre va fi cornunicată celor interesaţi prin grij a secretarului
municipiului Tecuci.
ŢĂ
SECRETAR

jr. Valerica F

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
P RI MA R
&. 2017
din
Nr. 4j9/

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: inchirierea unor spatii pentru sedii partide
Municipiul Tecuci a alocat partidelor politice din Tecuci mai multe spatii
situate in imobilul din strada Maior Genoiu nr.3b.
Prin adresa 1 8423 1 8/20 1 7 Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati a adus la
cunostinta faptul ca unitatea este interesata de preluarea imobilului respectiv
intentionand sa disponibilizeze pe viitor un imobil administrat de acesta si care este
situat in strada Republicii nr.3.
In acelasi timp Municipiul Tecuci detine in proprietate imobilul din strada 1
Decembrie 1918 nr.77 unde exista spatii disponibile ce pot fi atribuite pentru sedii
partide.
Pentru a veni in sprijinul reprezentantilor jandarmeriei precum si pentru a crea
posibilitatea intrarii in posesie a imobilului din strada Republicii nr.3, se impune
asigurarea spatiilor necesare sediilor partidelor pentru care se rezilieaza contractele de
inchiriere.
In aceste condiţii supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre in forma
propusa.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae

FÀ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PIJBLIC SI PRJVAT
Nr.
2017
O/J din

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: inchirierea unor spatii pentru sedii partide
Imobilele ce fac obiectul proiectului de hotarare,situate in Tecuci str. Maior
Genoiu nr.3 si 1 Decembrie 1918 nr.77, apartin domeniului public al municipiului
Tecuci
Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 2 1 5/200 1, republicat ă în
2007 privind administraţia publică locală, consiliul local administreaz ă domeniul
public şi privat al localităţii.
In conformitate cu prevederile art. 123 din Legea 2 1 5/200 1, Consiliile locale şi
consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce apar ţin domeniului public sau privat, de
interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi
instituţiilor publice, să fie concesionate ori s ă fie închiriate.
In baza art.. 26 din Legea 334/2006 autorit ăţile administraţiei publice centrale şi
locale pot asigura spa ţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum
şi terenurile aferente, la cererea motivat ă a acestora. Partidele politice pot primi cel
mult câte un sediu pe unitate administrativ - teritorial ă.
Faţă de aceste preciz ări, considerăm că proiectul de hotărâre îndepline şte
condiţiile de legalitate.

ŞEF SERVICIU,
Luci
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