
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREA Nr./ 
Din 	&. 2017 

Privind: trecerea suprafetei de teren de 216432  mp din domeniul public al municipiului Tecuci 
in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati 

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

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	 /0 

Consiliul local al municipiului Tecuci judeţul Galaţi, întrinit în şedinţă  
data deJ/. 

Av1ând în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 
nr. 	O73 2. 1 &/7  

Având în vedere raportul de specialitat9 întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat, înregistrat sub nr._ 2. 

Având în vedere rapoartele de avizare întcmite de comisiile de specialitate nr. 1 şi 
5; 

In baza art 9 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica. 
In baza art.36 alin (2) lit.,,c si alin.5 lit.,,a 	si ale art.123 alin (1) din Legea 

nr.2 1 5/200 1 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 locale, republicat ă  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  trecerea suprafetei de teren de 216432  mp din domeniul public al 
municipiului Tecuci in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean 
Galati pentru ,,Inchidere depozit neconform Rates-Tecuci, si realizarea Statiei de transfer si 
compostare componenta a Sistemului de management integrat al deseurilor injudetul Galati,, 

Trecerea se face pana la finalizarea implementarii proiectului ,,Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Galati. 

Art.2. 	Suprafata 	de 	teren 	se 	identifica 	conform 	CF. 

106047, 1 06048, 1 06200, 1 09486, 109488 5 1 05266  
Art.3. Cu data prezentei se reziliaza contractul de inchiriere 1 1553/03.10.2016 si 

orice prevederi contrare se abrog ă . 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi cornunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

SECRETAR, 
Jr. Valeriche 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MINICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 462 	din JÔ. éOg , 	2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: trecerea suprafetei de teren de 216432  mp din domeniul îrublic al municipiului Tecuci 
in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati 

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare apartine domeniului 
public al municipiului Tecuci ,fiind situat in Tarlaua 73,zona Rates. 

Prin HCL Tecuci, nr.24/10.02.2017, s-a aprobat asocierea municipiului 
Tecuci cu unităţile administrativ teritoriale din jude ţ  , in vederea aderării la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara,, Ecoserv Gala ţi. 

In data de 24.08.20 1 7 ,Consiliul Judeţului Galaţi a adoptat hotararea privind 
aprobarea solicitarii adresata Consiliului Local Tecuci pentru trecerea suprafetei 
de teren de 216  432 mp din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul 
public al judetului Galati. 

Una dintre condi ţiile de eligibilitate in vederea acces ării de fonduri 
europene de c ătre Consiliul Jude ţului Galaţi, prin proiectul ,,Sistem de 
management integrat al deeuri1or in jude ţul Galaţi consta in af[area terenului 
necesar închiderii gropii de deeuri Tecuci in domeniul public al unitatii 
administrativ teritoriale jude ţul Galaţi si in administrarea Consiliului Judetului 
Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 2, lit. (c) şi art. 123, alin. 1,din Legea 
ni- . 2 1 5/200 1, privind administraţia publică  locală, republicată  în 2007, Consiliul 
local Tecuci gestioneaz ă  patrimoniul municipiului. 

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

PRIMAR, 
Hurdubae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr.%din 2. eg. 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea suprafetei de teren cle 216432  mp din domeniul public al municipiului Tecuci 
in domeniul Dublic al iudetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati 

Terenul propus a fi trecut in domeniul public al judetului Galati apartine 
domeniului public al municipiului Tecuci.Acesta este inscris in cartea funciara 
Tecuci avand nr. cadastrale 106047,106048, 106200,109486,109488 9  105266. 

In conformitate cu art.9 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind privind 
bunurile proprietate publica trecerea unui bun din domeniul public al unei unit ăţi 
administrativ - teritoriale de pe raza teritorial ă  a unui judeţ  în domeniul public al 
judeţului respectiv se face la cererea consiliului jude ţean, prin hotărâre a 
consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes 
public judeţean. 

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

ŞEF SERVICIU, 

Luci  
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PLAN DE AMPLASAMENT sI DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1:1000 

Nr. cadastral S uprafata masurata Adresa imobilului 

O 5000 mp Mun. Tecuci, Tarla 73, Parcela 270 

j Cartea Funciara nr. j 	 1 UAT l TECUCI 

Nr. 	- - 

..j485975 

.. 

2 

cri 

t.  

-- 

s) 

c i- 

48597 
	 aj  lVLUnicipiuj Tecucj 

A. DATE REFERITOARE LA TEREN 

Nuinar 
parcela 

Categoria 
de folosinta 

Suprafata drn 
masuratori (mp) 

Valoare de 
impozitare (lei)  

Mentiuni 

270 N 5000  Iniobilul este imprejmuit partial cu gard. 

TOTAL  5000  

INVENTAR DECOORDONATE , 	 i ţţc 
i 	ing. Lazafciin 	. 

1 	sa  

f 
Data: 

690841.867  

Sistem de proiectic: Stereograc 1970 
N(m) E(m) 

486050.881 690759.463 
2 486040.465 690843.212 

486036.911 
4 485981.053 690841.450 

485991.523 690756.411 
Suprafata totala masurata= 5000 mp 
Suprafata dia aete = 500() aip 

Se confirnia suprafata din rnasuratori si 
introducerea ijnobilului ia baza dedate 

_c..4 

TECUC- 

Îu 

/ 



PLAN DE AMPLASAMENT sI DELIMITARE A IMOBILULVI 
Scaxa 1:2000 

T cas1 	• 	Suprafaia mssurata 	Alrcsa iusobiltilai 

2sO) 	29350nsp 	Man. Tecuci, Tarla 73, Parcela 270 

Cartea Funciara er. 	 UAT 1 TECUCI 

Dorneniui1 

Tecucj 



A. DATE REFERITOARE LA TEPEN 

Numar 
parcela 

Categoria 
de fotosinta 

Suprafta din 
masuratoci (mp) 

Valoare de 
impozitare (lei)  

Mentiuni 

270 N 25000  

TOTAL  25000  

DE 

j. 

- 	uII1cJPju1i 
Tecu 

... 

- 	 l i Li 	.L 	[, 	. [\F.JL1Ii 
:2 )()() 

NGa( h i strai   
25000 rnp 	Mun. Tecuc, Tarla 73,ParceIa270  

Cartca Funcara nr. 	 UAT TECUC 

2.33 

INVENTARDE COOEDONATE 
,1zar Cosmd Sistem de proiectie: StereoaEc 1970 

Pcl N (m) 

r 

- 
............ 

486052.403 690747.223 
2 486050881 690759463 

485991 523 690756411 
485981 053 690841.450 
185952865 690840993 

6 8901966 690873 874 
/ Daa 22052014 6 69063455 

X 16 C5 Sc confinaa sujrafata dia inasurator s 69()9(()7(3 
69097 1 

i ilioi icere 	iImohi]uIu i  in bazz dc dat., 

)fl/i ţ  
1 	IC 
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TFCUCI 

487160 
c,  
o 

O) 
co 

: 	Nr.parcela Categoria de Suprafata[m.p.] Mentiuni 
,. 

folosinta •.• 	 . 

Tarla 73, 
A 57000 . 	 . 

.280-Lot 1 .• : 	 . 	• 

:Suprafata totala din act 	=57000 	rn.p. 	 Suprafata tolala rnasurata a imobilului 	57000 	m.p. 

. 	 B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII 

•) [Cod Destinatia 	Sprafata construila Mentiuni 
lasol[m.p.] 

; 

xecuIanI 	Por. Grigore 	. 	

: 

baz 	da • • Confirrn execuiaea masuratori!clr Iatur:ii, 	 n 	Confirrr. introducee 	qUjiuii n 	• • 

coreclitudinea intocm!ri! cIocy[nintiCi cao.1i ai 	 date 

si corespondeP.ta acenleia cu r nli!;-en- 	;reii.: 
ntegrata s 

Data . 

- Data 
72 03 
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PLAN DE AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1:4000 	 ANEXA 1.35 

Nr.cadastral Suprafata masurata 
a imobilului[m.p.] 

Adresa imobilului 

34432 Mun.Tecuci,Tarla 73,p.268-Lotul 1 	. 

Nr.Cartea Funara Unitatea Administrativ Teritoriala[UAT] ,TECUCI 

CD 

CQ 

LOTUL1 	
/ 

CD J4 
A 

82.55 	6 

cs 
(D 

(D 

8 
O 

LOTUL2 . 

485570 

A. DATE REFERITOARE LA TEREN , 

N.parcela Categoria de Suprafata[m.p.] Mentiuni 	 . 
folosinta .., 

Tarla 73, 
A 34432 

.. 	. 	. 
p.268-Lot 1 

Suprafata totala din act 	=34432 m.p. Suprafata totala masurata a imobilului= 34432 m.p. 

B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII 
Cod Destinatia Suprafata constwita Mentiuni 

la sol[m.p.] 

Exectant 	Popa Grigore lnspector 

Corfirm executarea masuratorilor la teren, Confirm introducerea imobilului in bazà de 
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale date integrata si atribuirea numarului cadastral 
si corspondenta acesteiau 	ţşa.d. 	teren Data 	Semratura si parfa 
Oata 	• 	Seura si stama 

22.08.2017j 	 \ 
Stamila BCP1 

. 9 . 


