
R() MÂNIA 
.11..TDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPJUL TECUC1 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂR,EA Nriff  
Din  02 	2017  

Privind: transmiterea in folosin ţă  gratuită , pe termen limitat, Asocia ţiei Columbofile „Porumbei  
Maraton"Galati a unui imobil apar ţinând domeniului public al municipiului Tecuci  

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Munici iu1jii T9cuci, jpd.Gala ţi ; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	  
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intr nit in şedinţă~»kin 

data de  2, - 1 2 . 74/"4   ; 
Av/^nd in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub 

nr.73 i3i6 i (, (2. 24.  
9. 

Având in vedere raportul de specialitate 7"i tocmit de Syrviciul Administrarea 
Domeniului Public si Privat , inregistrat sub nr.  f3/3Ş- 2/, /2 .;Wr 

Având in vedere rapoartele de avizare into- cmite de comisiile de specialitate nr.// ')2/,)2, 5—  
- art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  in 

2007; 
- art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicată  in 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l.  Se aprobă  transmiterea în folosinţă  gratuită, pe termen limitat,_Asocia ţiei 
Columbofile „Porumbei Maraton"Galati cu sediul in Tecuci, a unui imobil in suprafata de 
51 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci,identificat conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

Transmiterea in folosin ţă  se face pe o durata de 3 ani. . 
Art.2. Asociatia Columbofila „Porumbei Maraton"Galati va efectua pe cheltuiala sa 

asigurarea utilitatilor su contravaloarea acestora iar transmiterea în folosin ţă  se face pe bază  de 
protocol de predare-primire in care se vor specifica obliga ţiile părţilor. 

Art.3. Cu data prezentei se abrog ă  orice prevederi contrare prezentei hot ărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ:k 

; 

r 	, 

• 

„ 

SECRETAR, 
jr.Vale(ri_ca Fotaehe 



R 0 M AXIA 
.11;DEŢ1T GALAŢ I 

MUNICIPWL TECIXI 
PRIAR 

Nr. 	WIDdin 	(- /2 	2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asocia ţ iei  
Columbofile „Porumbei Maraton"Galati a unui imobil apar ţinând domeniului  
public al municipiului Tecuci  

Municipiul Tecuci detine la aceasta data mai multe imobile situate in 
strada Gheorghe Petrascu nr.64-66 pe amplasamentul fostelor unitati militare. 
Acestea au fost preluate in anul 2005 de la Ministerul Apararii Nationale si au fost 
destinate atat zonei administrative cat si celei de depozitare. 

Prin adresa inregistrată  sub nr. 68238/2017,Asociatia Columbofile 
„Porumbei Maraton" Galati,a solicitat atribuirea unui spatiu pentru desfasurarea 
activitatii . 

Imobilul propus spre atribuire nu este folosit si necesita interventii pentru 
asigurarea utilitatii sale. 

Asociatia are sediul in Tecuci,strada Ana Ipatescu nr.77 ,fiind inscrisa in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de grefa Judecatoriei Tecuci conform 
incheierii Judecatoriei Tecuci din 07.07.2017.Aceasta este o persoana juridica de 
drept privat ,fara scop patrimonial,neguvernamentala. 

Scopul principal al asociatiei este organizarea Campionatului Judetean 
Columbofil cu porumbei voiajori in judetul Galati,ca asociatie afiliata la Federatia 
Crescatorilor de Porumbei din Romania.. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 

Catalin Constar-ţh.,Ird»ae 

- 	 r") 
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ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRA IE PUBLICĂ  LOCALĂ  

Nr.1- 3/gdin 	 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind:  transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asocia ţiei  
Columbofile „Porumbei Maraton"Galati a unui imobil apar ţinând domeniului  
Dublic al municiDiului Tecuci 

Potrivit art. 36 ,alin.2,1it. c ,din Legea 215/2001 Consiliul local are 
atributii privind administrarea domeniului public ş i privat al comunei, ora şului 
sau municipiului. 

in conformitate cu art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  in 2007, consiliul local poate da în folosin ţă  gratuită , 

pe termen limitat, imobile din proprietate public ă  sau privata, persoanelor juridice 

fără  scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica. 

Imobilul situat in Tecuci, strada Gheorghe Petrascu 64-66,ce face 

obiectul proiectului de hotarare apar ţine domeniului public al municipiului 

Tecuci. 

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

indeplineste conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 
Lucia Gradea 

_ 	. 
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Asociatia».tMilizabofila „Porambei M2ratoa" Galati 
Str Ana Ipatescu nr. 77, Tecuci, jud Galati 
Email: clut-tccuci(cy,  
Adascalitei Ionut: 0763699849 

 

  

MUNICIP1UL TECUC1 
F'Pţ IPM;RIE 
6 (2Z  cERERE 

Ziva NIguna 

 

Domnule Primar, 

Subsemnatul Adascalitei Ionut, in calitate de presedinte al Asociatiei Columbofile 

„Porumbei Maraton" Galati, organizată  ca persoană  juridică  de drept privat fără  scop 

patrimonial, vă  rog a binevoi aprobarea prezentei cereri prin care solicitam sprijinul autorit ăţii 

locale, prin punerea la dispozi ţie a unui spaţiu în care să  ne desfăşuram activitatea. 

Menţionez ca 1n urma cercet ărilor Intreprinse am identificat mai multe spa ţii dezafectate, aflate 

în patrimoniul Primăriei Tecuci, 1n zona de nord a ora şului, unde a activat o fostă  unitate 

Din aceste spaţii, am fi extrem de bucuro şi dacă  am putea utiliza în baza unui contract de 

folosinţă  gratuită  (sau alt tip de contract conform legii), 2 camere, de circa 20 de mp p ătraţi fiecare, 

astfel: 

- o cameră  ca spaţiu de şedinţă  

- o cameră  pentru depozitarea instrumentarului columbofil (cu şti porumbei, ceasuri 

electronice, mese, alte elemente de protocol) 

Menţionam ca vom suporta costurile amenaj ării şi utilării acestor spaţii, inclusiv racordarea la 

reţeaua electrică  (dacă  este necesar), precum i costurile intre ţinerii lor ulterioare, pentru a evita 

deteriorarea sau distrugerea lor. - 

De asemenea precizăm ca nu este necesar ca spa ţiile sa aibă  sistem de incălzire sau alimentare 

cu apă, 1nsă  este util sa aib ă  alimentare cu energie electric ă, pentru buna desfăşurare a 

Motivarea pe larg a acestei cereri am anexat-o sub forma unui memoriu justificativ. Am atasat 

de asemenea copie după  statutul asociaţiei 

- copie după  lista membrilor care vor beneficia de acest spa ţiu 

Va mulţumim! 

,..--- 
Domnului Primar al Municipiului Tecuci,  

..1- 
(1?‹, Cu stima, 	 ,c.) 	 Data: 28/11/2017 o cn `PORUMBEll "" \ 

Pre şedinte: Adasca1it9i- jonut 	 `c  MARATON' : 
38134964 I 

..<•; 
X.,,_, _ •\-'''7 
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PLAN AMPLASAMENT IMOBIL 

PROPUS SPRE TRANSFER iN FOLOSINTĂ  GRATUITĂ  
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