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Privind: închirierea prin licita ţie publică a unei suprafe ţe cle teren apar ţinând domeniului public aI
municipiului, situat ă în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 1918, nr 77.

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui:?2,din , ,722017
C9nsiliul
local
al
municipţilui
Tecuci,
judeţul
Galaţi,
întrunit
în
,i2_
,r5,
edinţă
20 1 7;
o_i(tJţ pîn data de
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatoruluî înregistrat ă sub nr._o5—din
-2017
- raportul de specialitate întocmit de SADPP înregistrat sub nrO3 Ţ Fdin !/ i2
2017;
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate rir.
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 5, lit. ,,a, b,,. şi art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea
215/2001, a administraţiei publice locale, republicat ă în 2007;
In baza art. 45, alin. (3) şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicat ă în 2007;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art. 1. Se aprob ă închirierea prin licitaţie publică a unui teren cu suprafaţa de 1 mp, situat
în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.77, identifîcat conform anexei nr. 1 la prezenta hot ărâre.
Art.2. Condiţiile de închiriere sunt cele menţionate în contractul - cadru, anexa 2 la
prezenta hot ărâre.
Art.3. Se aprob ă caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru desfăşurarea licitaţiei, conform
anexei 3 la prezenta hot ărâre.
Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 25, 00 lei /mp/lun ă.
Durata închirierii se face pân ă la data de 3 1 .12.201 8 cu posibilitatea prelungirii acesteia.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului rnunicipiului
Tecuci.
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă prin grija secretarului municipiului Tecuci.

Ş EDNŢĂ

,

,,.-•
•;..

,,

ECRETAR
Jr. Vaerica Fpihe

.•.-,•-•-••,,.,• ŞŞ •. Ş

•

•
•:

•.,•,

••

Ş

:

f

ROMANIA
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MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
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2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Pi•ivind: închirierea prin licita ţie publică a unei suprafe ţe de teren aparţinând
domeniului public al municipiului, situată în rnunicipiul Tecuci strada 1 Decembrie
1918,nr.77.
Imobilul (teren) situat în strada 1 Decembrie 1918, nr.77, apar ţine domeniului
public al municipiului Tecuci. Acest imobil g ăzduiete sediile mai multor partide
politice.
Prin adresa nr. 63 149 UNPR solicit ă închirierea unui mp în vederea
amplas ării unui totem cu însemnele partidului.
Pentru asigurarea dezvolt ării activităţilor de publicitate de pe raza
municipiului Tecuci, este necesar ă închirierea acestui irnobil (teren) care va aduce
fonduri la bugetul local.
Conform prevederilor legale închirierea bunurilor apar ţinând municipiului
se faceprin licita ţie publică.
Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hot ărâre.

PRIMAR,
Cătă1in Constantin Hurdubae

ROMÂNi A
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRJVAT
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din !ţţ 2- 2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren apar ţinând
domeniului public al municipiului, situată în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie
1918, nr.77.
Imobilul (teren), situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77,
aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci.
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5, lit. ,,a,b. şi art. 123 alin. 1 şi
2 din Legea 2 1 5/200 1, consiliile locale hot ărăsc cu privire la închirierea bunurilor ce
fac parte din domeniul public sau privat;
Faţă de aceste preciz ări, considerăm că proiectul de hot ărâre îndepline şte
condiţiile de legalitate şi oportunitate.

DIRECTIA ARHITECT SEF,
VàsiliçâXraclun

ŞEF SRVICIU,
Lucin Gradea

- CONSILIER,
Vasile Cezar Baras

,j

;nexa nr. 3 la HCL nr612-,,
CAIET SARCINI
privind închirierea unui iinobil - teren situat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie
1918. nr.77.
CAP. I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII : îl constituie închirierea imobilului (teren) situat în Tecuci,

str. l Decembrie 1918, nr.77, compus din teren cu suprafa ţa 1 mp, pentru activitate de publicitate
- totem însemne partid.
Cap. 11. MOTIVATIA ÎNCHIRIERII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun închirierea unor bunuri
terenuri, sunt următoarele:
- prevederile art. 36, a!in. (5) lit. a,b şi art. 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice !ocale, republicat ă în 2007;
Inchirierea se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.
Cap. 111. ELEMENTE DE PRE Ţ
111. 1. Preţul de pornire al licitaţiei este de 25,00 lei /mp/lună.
111.2. Garanţia de participare la licitaţie este de 300 lei. Garanţia de contract depus ă de ofertantul
câştigător reprezintă cuantumul chiriei pe trei luni si se reţine de proprietar pân ă în momentul
încheierii contractului de închiriere.
Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU
Chiriaşul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul
protecţiei mediului.
CAP. V. OBLIGATIILE PĂRTILOR.
V.1. Proprietarul are următoarele obliga ţii:

a. - Să predea chiriaş ului bunul închiriat pe baza unui proces verbal de predare - primire.
b. - Proprietarul are obliga ţia de a nu tulbura pe chiria ş în exerciţiul drepturilor rezultate din
contractul de închiriere.
V.2. Chiriaşul are următoarele obligaţii:
A. - achitarea integral ă a debitelor pe care le are faţă de bugetul local.
b. - să achite chiria, la valoarea adjudecat ă si irnpozitul datorat conforrn Codului fiscal.;
c. - să achite integrai debitele pe care le are fa ţă de bugetul local până Ia data Iicitaţiei.
-

d. - să elil3ereze spaţiul în cazul în care acesta prime şte altă destinaţie (concesionare, vânzare,
reconstituire, conform Legii nr. 1 0/200 1. etc) f ără plata de daune, contractul reziiiindu-se de drept.
e. să se prezinte în vederea încheierii contractului de închiriere în terinen de 30 cie zile de la data
adjudecări.i irnobilului.
Cap. VI. ]MSPOZITII FINALE
vI. l Drepturile şi îndatoririle p ărţilor se stbi1esc :in contractul dc închiriere.
vI 2 Caietul de sircini, inclrsiv toa e do
nle1e necesaie licita ţiei se pur, le dspoziia
solicitantului contra cost, în valoare de 10 lei.
4

VL3 Ofertan

VI 1 Ofeitanî
lei.

icitaţie vor achita îaxa de participare în surn ă de i ((
Jicitaţie

VOi

1 zenta Ia dosaiul deptis gaianţla de p1c1pa1e în cua irn de 300
,

VI.5. Participareaa licitaţie a ofrtanţi1or este condiţionată de achitarea itegra1 ă a debifelor pe care
le au faţă de bugetul local, achitarea documenta ţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare.
Nerespectarea documenta ţiei conform instruc ţiunilor către ofertan ţi duce Ia eliminarea ofertantului.
Licitaţia se va desiă ura prin depunerea unei oferte conform Procedurilor OG.54/2006.
VI. 6. Nu vor pariicipa la licita ţie persoanele juridice sau persoanele fiice care: au debite fa ţă de
Consiliul local al municipiului Tecuci sau sunt în litigii cu municipiului Tecuci, au fost adjudec ători
ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu municipiului Tecuci.
VI.7. Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revoc ă sau se anuleaz ă, decizia de amânare,
revocare sau anulare nu poate fi atacat ă de ofertanţi. In acest caz ofertanţilor li se va înapoia în
termen de cinci zile garan ţia de participare la licita ţie şi contravaloarea documentaţiei de licitaţie, pe
baza unei cereri scrise şi înregistrate la Prim ăria municipiului Tecuci.
VI.8. Prin înscrierea la licita ţie, toate condiţiile impuse prin caietele de sarcini se consider ă însuşite
de ofertanţi.
VI. 9. În vederea particip ării la licitaţie ofertantul trebuie s ă facă dovada plăţii:

• garanţia de participare la licitaţie;
• caietului de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei
• taxa de participare la licitaţie;

( garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini şi taxa de participare la licita ţie,
se vor achita la casieria Prim ăriei municipiului Tecuci).

-

DIRECŢIA ARHITECT SEF
arh.1ică
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ŞEF SERVICIU,
LGradea

SERV. A.D.P.P.
Vasile C ~zf

INSTRUCŢ

ENTRU OFERTAN ŢI

-

Licitaţia publică organizată ntru închirie ă unui imobil (teren) situat în muiciiu1
Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.77, conform schi ţei anexă, se va desf ăşura în data de
ora
la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci, strada 1 Decernbrie
1918, rir. 66.
Depunerea documentaţiilor pentru licitaţie se va face pân ă la data de
ora
la sediul Primăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66.
In vederea particip ării la licitaţie, ofertantuil trebuie s ă plăteasc ă:
- garanţia de participare la licitaţie, în sumă de 300 depus ă casieria prim ăriei.
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă de 10 lei,
la casieria primăriei.
taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria primăriei.
Preţul de pornire la licitaţie este de:
- 25,00 lei/mp/lună
Ofertanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Tecuci dou ă plicuri închise şi sigilate, unul
exterior şi unul interior care vor con ţine:
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de preţ) şi următoarele documente:
- copie xerox după:
Pentru persoane juridice
- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de
înregistrare la Registrul Comer ţului.
- dovada c ă nu sunt în litigiu cu municipiului Tecuci;
- certificat fiscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare fa ţă de DGFP, si
municipiului Tecuci.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor şi
nu de aceştia personal.
- copie xerox dup ă chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie şi
a garanţiei depuse.
Pentru persoane fizice.
- actul de identitate
- copie xerox dup ă chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie şi
a garanţiei depuse.
- dovada c ă nu sunt în litigiu cu municipiul Tecuci.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor şi
nu de aceştia personal.
- certifîcat fiscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare fa ţă de DGFP, municipiul
Tecuci.
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă la licitaţie în data stabilit ă, nu vor fî luate în calcul,
urmând a fi returnate.
--

I.
DESFĂŞ URAREA LICITAŢIEI.
Se începe licitaţia parcurgând urrn ătoarele etape:
î. se verifîc ă existenţa actelor doveditoare de plat ă a garanţiei, a caietului de sarcini şi a
documentaţiei pentru licitaţie.
2. se verifică idcntitatea ofertan ţilor pe bati buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adevcrin ţ .
3. se verifică ofe3tele financiare depuse (vor fi vcrificate cloar ofertele financiare a participan ţilor ce
au depus toate docurnentcle necesare parip ării la licitaţic).
4. irnobilul se adjudec ă acelui ofertant care a f ăcut cea rnai rnare ofert ă.
il
în cazul n ca e două oferte finriciae rit egale ofeitintii af ţi la egalitate vo depune n tei
de 15 minute, o nou ă ofcrtă financiară şi. c1arat câ ştigător, va f. cel cu oferta fînancirr ă inai rru

lfI

6. comiade organizare i desfăşurare a licita ţiei va încheia
jroces - verbi de adjudecare, în
două ex1are.
De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, este înscris un
singur oftant, licitaţiaseamână. La urmatorul termen daca va fî inscris acelaslunic ofertant acesta
va fi declarat castigator in conditiile in care documentatia va fi completa si va corespunde caietului
de sarcini.
In ambele cazuri se va organiza o nou ă licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, în condi ţiile
prevăzute în caietul de sarcini.
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării.
Nesemnara de c ătre adjudecător a contractului în termenul sta1i1it duce la pierderea garan ţiei de
participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren pentru o nou ă
licitaţie.
Nu se pot înscrie la licita ţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei licitaţii
anterioare şi nu au încheiat contract cu municipiului Tecuci.
Din taxa de participare la licita ţie se suport ă cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Luciay ea
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CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
I.
PĂRTILE CONTRACTANTE.
MUNICIPIUL TECUCI, cu sediul în strada lDecembrie 1918 nr. 77, jude ţul Galaţi, Cod
Fiscal nr. 1269312, cont IBAN R081TREZ30721300205XXXXX TREZORERIA Tecuci,
reprezentat ă prin Cătălin Constantin Hurdubae având func ţia de PRIMAR în calitate de proprietar,
pedeoparte,
şi
cu sediul în Tecuci, str.
înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr._____________ cod unic de înregistrare
având contul cu nr......
deschis la ........ , reprezentat ă prin
, în calitate de chirias pe de altă parte,
11. OBIECTUL CONTRACTULUI.
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea imobilului (teren) situat în Tecuci str. 1
Decembrie 1918 zona ANL, compus din teren în suprafa ţă de 1 mp. , identificat conform procesului
verbal de predare - primire, încheiat între MUNICIPIUL TECUCI prin reprezentan ţii săi legali şi
administrator Societatea
Art. 2. Imobilul închiriat este destinat desf ăşurării activităţii de publicitate.
111. DURATA CONTRACTULUI.
Art. 3. Durata prezentului contract este cle .............., cu începere de la data de
până la data de 31.12.2018, cuposibilitate de prelungire conform prevederilor legale.
Art. 4. Prezentul contract poate fi prelungit de comun acord de c ătre părţile contractante, prin act
adiţional.
Iv.
PRE Ţ UL ÎNCHIRIERII.
Art. 5. Cuantumul chiriei este de

lei/ luna.

V. PLATA CHIRIEI.
Art. 6. Chiria se va achita lunar, cel mai târziu pân ă în ultima zi a lunii pentru care se efectueaz ă
plata.
Art. 7. Plata chiriei se va face în numerar sau prin ordin de plat ă prin:
- contul locatorului nr. R081TREZ30721300205XXXXX Trezoreria Tecuci
Art. 8. Cuantumul chiriei poate fi modificat de c ătre locator pe parcursul derul ării prezentului
contract, cu notificarea
vI.
OBLIGA ŢI]ILE PROPRIETARULUI
Art. 9. S ă garanteze libera şi paş ica fo1osinţă a imobiiului pe toată durata prezentului cQntract.
Art. 10. S ă ernită factura reprentnd contrava]oarea chiriei , cu cel pu ţin 15 zi1cnainte de
termenul de piat ă prev ăzut pentrulocatar în prezentui contract, astfel înct s ă-i perrnită ,chiriauiui
să-şi îndeplinească obligaţia de p] ă a chiriei.
Ar 11. S ă predea chiriasului teu1 în bazaunw]3oc-verbai sernnat de c ătre ainberii

8

V11.
12. Să foiose •.:inohi1uI închiriat numai periy
-yï ctiviiiLprevăzute în prezenlul
Fe
.tract. respectiv - pb]icitate; orice schimbare a dc
,
ta]itate su în parte , a terenului
niriat conduc.e i îricetarea de p]in drept a prezeni:
ntract de închiriere.
Art. 13. Să fo1osasc ă terenul închiriat ca un bun pro1itar. f ără să ad:c ă stricăciuni sau prejudicii
estuia, pur[ând răspunderea şi fiind obligat la p
de daune-irnerese pentru toate pagubele
produse din culpa sa.
14 S ă achJte chiria la termenele prev ăzute înj5ezentu1 contrat i s ă constituie garanţie la
contractul de închiriere în suma de 450 lei la încheierea contractului
Ar[. 15. Să suporte toate cheltuielile aferente - cheltuieîi de între ţinere, cheltuieli pentru utilit ăţi
(energie electric ă, salubrizare,), impozit pe teren.
Ait. 16. S ă predea proprietarului , la expirarea contractului, imobilul în bun ă stare de utilizare şi
funcţionare ( cel puţin în starea în care a fost preluat prin proces verbal de predare-primire la data
îi{heierii prezentului contract). Predarea imobilului la înetarea contractului se va face pe baza unui
proces verbal de predare-primire semnat de ambele p ărţi.
Art. 17. S ă obţină pe cheltuiala sa, toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru realizarea obiectului
de activitate pe care îl desf ăşoară în spaţiul închiriat.
Art. 18. S ă ia toate măsurile impuse de normele PSI, fiind r ăspunzător pentru eventualele pagube
produse prin neluarea acestor m ăsuri.
Art. 19.S ă predea în termen de 5 zile, terenul, în cazul în care acesta primete alt ă destinaţie
viii. CESIUNEA, SUBÂNCHIRIEREA, ASOCIEREA.
Art. 20. Orice transmisiune total ă sau parţială a dreptului chiriau1ui decurgând din prezentul
contract, inclusiv cesiunea, schimbul, subînchirierea sunt interzise f ără acordul părţilor.
DAUNE - INTERESE MORATORII
ix.
Art. 21. În cazul de întârziere la plata chiriei, chiriau1 va datora penalit ăţi de 0,3 % pentru fiecare
zi de întârziere până la achitarea integral ă a debitului, fără a fi necesar ă punerea în întârziere a
debitorului.
Art. 22. Prezentul contract constituie titlu executoriu.
X. MODIFICAREA, REZILIEREA, DESFIINTAREA DE PLIN DREPT $I
ÎNCETAREA CONTRACTULUI.
Art. 23. Prezentul contract va putea fi completat şi modificat numai prin acordul scris al ambelor
părţi.
Art. 24. Prezentul contract se consider ă desfiinţat de plin drept de îndat ă , cu plata daunelor-interese
în sarcina p ărţii afate în culpă, în următoarele situaţii:
- Când una dintre p ărţi nu respectă clauzele contractuale.
- Când chiriau1 nu pl ăteşte chiria în termen de 30 de zile de la data scaden ţei.
- Când chiriau1 schirnb ă în totalitate sau în parte destinaţia spaţiului închiriat.
- Când chiriau1 modifică structura interioar ă sau exterioar ă a imobilului fără consimţământul
scris al locatorului şi fără aprobările legale.
- In situaţia oricărei transmisiuni, totale sau par ţiale, a drepturilor chiriau1ui ce decurg din
prezentul contract.
: Când chiriau1 a pricinuit însernnate stric ăciuni imobilului ori a înstr ăinat fără drept părţi din
acesta.
- Când locatorul constat ă folosinţa abuzivă şi necorespunzătoare a imobilului , care ar putea
conduce la dirninuarea irecuperabil ă a valorii acestuia.
În aceste situaţii, partea aflat ă în cuipă este obligat ă îaplaia de daune - intei•ese reprezentând o
mă egală cu cuantumul chiriei datorate pân ă la expira a ]3rezentului contract.
Art. 25. Incetarea în oric.e mod a contractuiui nu exonereaz ă pe nici una dintre ]3 ărţi cie obligaţiile
cc tractuaie restante
Arî. 26. Prezentu] contract înceteaz ă c]e drel3i îii inorneriu] ajungerii la terrnen dac ă părţile nu au
venit asripra prc]ungirii Iui.

rezilierea contractu]u
care se dore şte reziiicrc.

acord. po rc,.liu couructu) înuiiae dc ic, :
1ifca celeila]te :ti acest ]ucru cu minimuin 60 é,

tea care doren
jc înainte de d a i u .::

Art.28. Prezentu] conrict se consideri reziliat de drept dac ă destinaţia iobi1u1 de la str i
Decembrie 1918 n.r.77
fi schimbată.

xi.
FORTA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT.
Art. 28. Forţa majoră şi cazul fortuit, a şa cum sunt definite de Codul civil, exonereaz ă de
răspundere partea care o invoc ă, în condiţiile legii.
Art. 29. Partea care invoc ă aceste situaţii va trebui s ă notifice imediat în scris producerea
evenimentului, prin acte transmise celeilalte p ărţi la sediul menţionat în prezentul contract şi să ia
toate măsurile posibile în ederea limit ării consecinţelor acesteia.
Art. 30. In cazul în care situa ţiile invocate subzistă o perioadă de 30 de zile , p ărţile îşi pot notifica
în scris încetarea de plin drept a contractului far ă ca vreuna dintre ele s ă pretindă daune - interese.
xii.
LITIGII.
Art. 3 1. Orice confiict ap ărut între p ărţi, cu privire la încheierea, derularea sau încetarea prezentului
contract se vor solu ţiona pe cale amiabil ă.

Art. 32. În situaţia în care în termen de 30 de zile de la începerea demersurilor, p ărţile nu ajung la o
soluţionare amiabilă a conflictului, oricare dintre p ărţi se poate adresa instan ţei judecătoreşti
competente.

xiii. DISPOZITII FINALE.
Art. 3 3. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face prin acte adi ţionale
semnate de ambele p ărţi contractante.
Art. 34 Dac ă în datele de identificare ale celor dou ă părţi contractante apar modific ări, acestea se
obligă să şi le comunice în maximum 5 zile de la apariţia acestora.
Art. 35. Prezentul contract a fost încheiat azi .........- , con ţine 3 (trei) pagini şi s-a întocmit în
patru exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Proprietar
MUNICIPIUL TECUCI

Chiria

PRTMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae

DIRECTOR ECONOMIC,
Ţăpoi Nicolta

ŞEF SERVICIU,
Lucian Gradea

CONS1LIER JURIDIC
Nicoleta Bu:aru
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Uaivaiea I aţ Ona1ă peaitru irogresul Rornaiîeî
Piagresui ROmânîei•iiteresul na ţionall

Organizaţia Jucteţeană Galaţ i
C: 23764437
Str.Doninească nr. 142, bl.B
Tel./Fax 0336802520
Uaua Nàonalà p ţu Progresul J
RomanieOgaizaudeteariâ Gaati ţ

Catre
Primaria Muaicipiului Tecuci
1n atentia Doninu1ui Priniar

Prin prezenta va rugam sa aprobati inciiirierea unuï nietru patrat teren in Str. 1
Decenibrie 1918 nr. 77, necesar Orgaaizatiei lVluaicipale UNPR. Tectici, in vederea
aacorarii unui totem cu inseninele TJNPR.

Uniunea Natinala pentru Progresui Rc>iaaniei.
Organizatia Judeteana Galati
Presedinte,
Etigen C1iebac
r

Contrasenineaza:
UNPR Organizatia Municipala Tecuci
Presedinte,
. Cezar Cto

PLAN DE AMPLASAMENT s1 DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1 :500

Numele si prenumele beneficiarului:
MUNICIPIUL TECUCI

Denurnirea irnobilului: teren cu constructii
Teritoriul administrativ: Tecuci
Cod SIRUTA: 75212
Cod intravilan
Adresa imobilului: Str. 1 Decembi•ie 1918, nr. 77
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ffiUl

• Suprafata totala teren = i rnp
propus spre inchiriere

Data: 21.1 1.2017

1ntocrni: ing. Lucia Gradea

