ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREANR.
DIN
.11.2017
Privind : aprobarea revoc ării HCLnr.187 din 11.09.2017 privind trecerea
imobilului din Tecuci str. Mr Genoiu nr.3B din domeniul public al UAT Municipiul
Tecuci în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului
i02i 1 .20 1 7;
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
datade 29.11.2017;
Având în vedere:
- adresa nr .228/CL/3 1 . 1 0.20 1 7 emis ă de către Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi;
- Adresa nr.66534/2 1 . 1 1 .20 1 7 emisă de către Ministerul Afacerilor IntemeInspectoratul Judeţean Galaţi;
.
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă sub .6713 /1 1 .20 1 7;
- raportul de specialitate întocmit de
Serviciul Juridic, înregistrat sub
1.2017
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4 si 5;

In baza prevederilor:
- Art. 36 alin 2 lit.c) si alin 5 lit.a) i art.124 din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.19 alin 1 lit.e) din Legea nr.340/2004 privind institu ţia prefectului, cu
modificările si completările ulterioare;
-art.45, alin 3 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1 Se aprobă revocarea HCL nr. 1 87/1 1 .09.20 1 7 privind_ trecerea imobilului din
Tecuci str. Mr Genoiu nr.3B din domeniul public al UAT Municipiul Tecuci în domeniul
public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
Art.2. Orice prevedere contrar ă prezentei se abrogă.
Art. 3 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului
Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municipiului Tecuci.

MARTINIf2ÎSJINL

SECRETAR.
jr. VALERICA FOTACHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR.
DIN

6 3/

.11.2017

Privind: aprobarea revoc ării HCLnr.187 din 11.09.2017 privind
trecerea imobilului din Tecuci str. Mr Genoiu nr.3B din domeniul public al
UAT Municipiul Tecuci în domeniul public al statului si administrarea
Ministerului Afacerilor Interne.
Prin adresa 1 0622/20 1 6/ 1 4. 02 .20 1 7 Institu ţia Prefectului Jude ţului
Galaţi, în baza prevederilor art.19 lit.e) din Legea nir. 340/2004 cu modific ările
i completările ulterioare, aduce la cunotin ţa consiliului Local Tecuci, c ă
efectuând controlul legalit ăţii hotărârilor adoptate de c ătre Consiliul Local
Tecuci din sedinta ordinară din data de 11.09.2017, a constatat c ă în ceea ce
privete HCL nr.187/1 1.09.2017 privind trecerea imobilului din Tecuci str. Mr
Genoiu nr.3B din domeniul public al UAT Municipiul Tecuci în domeniul
public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, nu
îndep1inete condiţii de legalitate pe motivul c ă nu există solicitarea expres ă a
Guvemului României pentru preluarea imobilului din str. Mr Genoiu, nr.3 B,
considerând c ă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi.
În urma adresei Prefecturii Gala ţi, am solicitat Inspectoratului un punct de
vedere, iar prin adresa nr.66534/21.11.2017 aceast ă instituţie ne-a transmis c ă
datorită stării tehnice si fizice precare a imobilului, nu poate înc ă a face
demersurile necesare pentru preluarea imobilului în cauz ă.
Având în vedere aceste aspecte, se impune promovarea unui proiect de
hotărţre privind revocarea HCL nr.187/11.09.2017.
PRIMAR
Cătălin Constantin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMPARTIMENT JURIDIC
RAPORT DE SPECIALITATE
NR3/11.2017

Privind: aprobarea revoc ării HCLnr.187 din 11.09.2017 privind
trecerea imobilului din Tecuci str. Mr Genoiu nr.3B din domeniul public al
UAT Municipiul Tecuci în domeniul public al statului si administrarea
Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 1 9 alin 1 lit.e) din Legea nr.34012004 privind instituţia prefectului, cu
modificările si completările ulterioare, prevede c ă în calitate de reprezentant al
Guvernului, prefectul îndepline şte următoarele atribu ţii principale: verific ă
legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ţean, ale consiliului local
sau ale primarului;
Art.9 alin 2 din Legea nr.213/1998 privind regimul juridic al propriet ăţii
publice, prevede c ă trecerea unui bun din domeniul public al unit ăţilor
administrativ —teritoriale în domeniul public al statului se face la cererea
Guvernului, prin hotărâre a consiliului local.
Prin adresa nr.228/CL/3 O. 1 0.20 1 7 Institu ţia Prefectului Jude ţului Galaţi
constată că Inspectoratul de Jandarmi nu este asimilat Guvemului, aceast ă
instituţie nereprezentând Guvemul României.
Prin adresa nr. 66534/2 1. 1 1 .20 1 7 Inspectoratul de Jandarmi Jude ţean Galaţi
ne-a comunicat c ă încă nu poate face demersurile necesarte pentru preluarea
imobilului, motivat de starea tehnic ă si fizică precară a imobilului.
Art.36 alin 2 lit.c din Legea nr.215/2001 republicat ă în 2007 cu
modificările si completările ulterioare, prevede : ,, consiliul local exercit ă
următoarele categorii de atribu ţii: atribuţii privind administrarea domeniului
public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
Art.36 alin 5 lit.a) din ace1ai act normativ prevede c ă: ,, corisiliul local
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, dup ă caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condi ţiile legii;
Având în vedere aceste aspecte consider ăm că proiectul de hot ărâre
îndep1inete condi ţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem, spre dezbaterea
i aprobarea consiliului local.
Serviciul Juridic
Iulieta Groza

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE ŢEAN GALAŢI
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IJI TECUCI
în aten ţia domnuluiprimar, do,nnIdIÎURDUBAE C ătălin Constantin

Referintă : trecerea unui imobil din domeniul public al UA. T. Tecuci în domeniul public al statului şi
administrarea MA.I. prin I.J.J. Galaţi.

Cu privire la problematica prezentat ă de dumneavoastr ă în adresa nr. 65022 din
14.10.2017, vă informez despre stadiul demersurilor întreprinse de institu ţia noastră pe linia
clarificării unor aspecte în leg ătură cu trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr. 3 B
din domeniul public al U.A.T. Tecuci în domeniul public al statului si administrarea M.A.I. prin
U.M. 0527 Galaţi:
In data de 13.10.2017, a fost inspectat ă vizual de către seful serviciului logistic din cadrul
I.J.J. Galaţi (acesta fiind şi responsabilul cu urm ărirea curentă la imobilele proprii), intenţia
noastră fiind aceea de a verjfica starea tehnic ă a clădirii din cadrul imobilului din Tecuci str.
Maior Genoiu nr. 3b, înainte de a ne manifesta ierarhic (prin raportare c ătre I.G.J.R. şi ulterior
cârro M.A.i;)-inten ţia de a o prelua.
În urma vizualizării construcţiei, personalul sus-menţionat, a observat următoarele:
I. Starea tehnic ă a elementelor structurale:
a. la demisol în toate înc ăperile, dar şi parţial la etaj sunt vizibile urme de mucegai şi igrasie pe
pereţi, care pornesc de la nivelul pardoselii, ureând în unele locuri pân ă la cotele +(1 50 170
cm);
b. în urma inspectării vizuale sunt vizibile cr ăpaturi inclinate şi verticale la colţurile şi
intersecţiile pereţilor structurali, cu desprindere de material local cu m ărimea de 0,5- 1 cm;
c. tavanul este executat din pl ăci de gips carton prefabricate, montate pe suport metalic care este
dispus la o distanţă de cca. 25 cm. faţă de un strat de vată minerală fixat pe şipci din lemn;
d. nu sunt vizibile zone cu cedări locale la fundaţii care să favorizeze abateri pe vertical ă ale
pereţilor structurali;
e. elementele de rezisten ţă ale acoperi şului sunt în stare bună.
~

11. Starea fizică a elementelor nestructurale:
a. învelitoarea acoperi şului este executat ă din tablă cutată tip Lindab şi este refăcută în proporţie
de 100%;
b. clădirea are jgheaburi şi burlane în stare bun ă de funeţionare, dispuse pe toate laturile;
c. având în vedere faptul c ă pereţii care delimiteaz ă suprafeţe pe care sunt montate placaje din
gresie sunt umezi şi mucegăiţi, rezultă în mod cert faptul c ă nu sunt prevăzute straturi de difuzie
a vaporilor, termoizolaţii, sau hidroizolaţii la fundaţii şi la pereţii demisolului;
d tencuiala de la faţade este e ăzută în proporţie de cca. 20%.
e. pardoselile executate din parehet melaminat sunt umflate, umede şi bombate înspre tavan,
fiind desprinse de stratul suport, iar la trecerea peste ele resim ţindu-se efectul de tob ă, sunând a
gol şi deformându-se la preluarea înc ărcărilor utile provenite din traficul intern.
TeI: 0236.334152 Fax: 0236.334161 email: aalatiIijandarmeriaa1ati.ro/
Persoana de contact: Lt. col. Irimia Ionel tel. 0762/603601
Galaţi, str. Traian nr.451,judeţul Galaţi, Cod poştal 800179
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f. pardoselile executate din gresie prezint ă spori de mucegai cu înălţimea de 2--3 cm., care s-au
dezvoltat între rosturile pl ăcilor.

111. Cauzele probabile ale neconformit ăţilor:
Având în vedere starea tehnico-fizic ă a elementelor structurale şi nestructurale, se poate
aprecia că neconformităţile constatate (deficien ţele de alcătuire, avariile maj ore şi degradările
semnificative) au fost provocate de efectul viciului de exeeu ţie a construcţiei şi de efectul uzurii
in timp a construc ţiei.
In opinia noastră, efectul viciului de execu ţie a construcţiei ar putea fi provocat de:
- realizarea fară documentaţie tehnică de proiectare sau cu o documentaţie de proiectare
neconformă cu standardelor actuale de calitate (mai ales în ceea ce priveste executarea
hidroizolaţiilor la fundaţii, elevaţii şi planş ee inferioare existente la subsoluri ori demisoluri);
- eonstrucţia a fost realizat ă înainte de anii 1970 cu materiale existente în perioada respectiv ă.
Efectul uzurii fizice în timp a construc ţiei este determinat cel mai probabil de infiltra ţiile
apei provenită din sol, prin fundaţii, planşee inferioare şi pereţii dispuşi sub cota ± 0,00.
Din punct de vedere al cerin ţelor funcţionale, reiese în mod cert faptul c ă în momentul de
faţă clădirea nu ar putea asigura totalul necesar de spa ţii adecvate desfăşurării de activităţi
specifice func ţiunii sale. Din acest motiv considerăm că odată cu efectul lucrărilor de interventie
asupra structurii existente, trebuie avută în vedere şi oportunitatea executării unor lucrări de
satisfacere a exi.zen ţelor minime de performantă a construcţiei respective.
Având în vedere cele mai sus prezentate, în conformitate cu Procedura de sistem rir. 4 I.G.J.R. - 24 din 06.06.2016 cu privire la întocmirea documentaţiior de preluare - predare
imobile, pentru fundamentarea intentiei unit ătii noastre de a prelua imobilul în cauz ă, ori
după caz, de a refuza preluarea acestuia, unitatea noastr ă a solicitat sprijin în direcţia
exminării la faţa locului a construc ţ iei, prin desemnarea unui delegat din cadrul Serviciului
Administrare Patrimioniu Imobiliar şi Protecţia Mediului care să participe pe de o parte la
recunoaşterea în teren, iar pe de alt ă parte, să confirme sau să infirme concluziile responsabilului
nostru cu urmărirea curent ă a construcţiilor.
Mai in.titdecât atât;IJ.J. Gala ţi, prin aceeaşi adresă a solicitat interva1uini
superior nemijlocit pe lâng ă conducerea Direc ţiei Generale Logistice a M.A.I. în vederea

desemnării a încă unui reprezentant din partea Serviciului Controlul Calit ătii în
Constructii, care alături de reprezentantul Directiei lo2istice a I.G.J.R. s ă aiute la
determinarea oportunit ătii prelu ării iniobilului respectiv, sau în caz contrar, la renuntarea
la întreprinderea acestui demersg prin examinarea ri2uroas ă a stării tehnice a constructiei
i stabilirea anver2urii neconformit ătilor semnalate.
Pe cale de consecinţă vă facem cunoscut că în opinia noastră considerăm că am depus pe
cale ierarhic ă diligenţele necesare c ătre conducerea M.A.I., urmând îns ă ca solicitarea expres ă a
ministerului să fie promovată doar după verificarea aspectelor detaliate în prezenta adres ă de
către o comisie formată din reprezentanţii I.G.J.R. şi ai D.G.L. a M.A.I.

Cu deosebit respect,
AL INSPECT

JUDEŢEAN GALAŢI,

Red.S.F/.Dact.S.F./nr.132/1 7.11.2017
D/Uzuale/Corespondenţă
Exemplare:2

Tel: 0236.334152 — Fax: 0236.334161 —email: ea1ati(jandar ţneriaa1ati.ro/
Persoaria de contact: Lt. col. Irimia Ionel tel. 0762/603601
Galaţi, str. Traian nr.451,jude ţul Galaţi, Cod poştal 800179
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ROMÂNIA

.

JtJI)E ŢIJI GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PR I MAR

805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,
Tel. central ă 0372-3641 1 t

e-mail : registratura@municipiultecuci.ro
WEB: www.rnunicipiultecuci.corn
TeI.SECRETARIAT 0372-364177; Fax: 0236-816054

Nr. 65022 din 14 noiembrie 2017

CĂTRE,
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI
STR.TRAIAN, NR. 451,
TEL/ FAX 0236-334152, 0236-334161

Prin prezenta, v ă comunicăm urrnătoarele: în şedinţa de îndată a Consiliului Local Tecuci
din 11.09.2017, Consiliul Local a aprobat trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr.3B din
domeniul public al municipiului Tecuci în don-ieniul public al statului şi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne. In urma verific ărilor efectuate de Institu ţia Prefectului Galaţi privind legalitatea
hotărârii s-a constatat c ă aceasta nu îndepline şte condiţiile de legalitate, motivat de faptul c ă lipseşte
solicitarea expres ă a Guvernului, conform Art.9 alin.2 din Legea nr.213/1998, prin adresa nr.228 din
30.10.2017, Instituţia Prefectului a pus în vedere Consiliului Local reanalizarea Hot ărârii Consiliului
Local nr.187 din 11.09.2017.
Având în vedere aceste aspecte v ă rugăm ca până la data de 24.11.2017 s ă ne comunicaţi
dacă veţi depune diligenţele necesare pentru obţinerea solicitării exprese a Guvernului, în spe ţă
Ministerul Afacerilor Interne privind trecerea imobilului situat în Tecuci, str. Maior Genoiu nr.3 B din
domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne.
In lipsa unui răspuns din partea Instituţiei dumneavoastră până la data de 24.11.2017, vom
proceda la revocarea Hot ărârii Consilului Local nr.187 din 11.09.2017.
Cu stimă,

PRIMAR
Cătălin Constantin Hurdubae
SECRETAR
U.A.T Municipiul Tecuci
jr. Valerica F tache
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Către,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI, JUDEŢ UL GALAŢ I
ln aten ţia domnului primar Cătă lin-Constantin Hurdubae
Spre ştiinţă ,
Doamna secretar Fotache Valerica
În exercitarea atribu ţiilor conferite prin dispozi ţiile art. 19 lit. ,,e din Legea nr.
340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare, a fost supus ă verifică rii sub aspectul Iegalit ăţii Hotă rârea
Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 187/11.09.2017, privind trecerea imobilului
din Tecuci, str. Maior Genoiu nr. 3B din domeniul public al municipiului Tecuci în
domeniul public al statuluî şî administrarea Ministerului Afacerilor lnterne.
ln urma verific ă rilor efectuate s-a apreciat c ă actul administrativ mai sus men ţionat
nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, din urm ătoarele motive:
Prin adoptarea acestei hot ă râri s-a aprobat trecerea unui imobil din domeniul public
al municipiului Tecuci în domeniul public al statului, fiind invocate în sus ţinere prevederile
art. 9 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate public ă.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, trecerea unui bun din
domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face
ia c rerea vernuii, prî rhot ă7ârec-u CorisliialL,i Genral
al Municipiului Bucure şti sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes public
judeţean sau local în bun de interes public na ţional.
Din analiza documentaţiei anexate în sus ţinerea hotă rârii adoptate s-a constatat c ă
aprobarea trecerii imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr. 3b din domeniul public al
municipiului Tecuci în domeniul public al statului ş i administrarea Ministerului Afacerilor
lnterne s-a făcut în lipsa unei solicit ă ri exprese a Guvernului, contrar prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 213/1998.
Având în vedere că norma legal ă invocată are caracter imperativ, consider ă m că în
lipsa îndeplinirii acestei condi ţii actul administrativ prin care se aprob ă trecerea unui bun
din domeniul public al unei unit ăţ i administrativ-teritoriale în domeniul public al statului este
lovit de nulitate absolut ă .
Faţă de cele prezentate, în exercitarea atribu ţiilor conferite de art. 19 alin. (1) lit. ,,e
din Legea nr. 340/2004, republicată , vă solicită,n să procedaţi la reanalizarea Hot ă rârii
Consiliului Local nr. 1 87/1 1 .09.201 7, în sensul roc ă rii acesteia.
Cu stim ă ,
v,
REFCT,
I7
l4I
el-ufe arPANAlTESCU
SUBPREFECT,
Mihai Manoliu

à,~

L1Ţ

Sandu

9CIhifàlDlLegalitate acte administrative/Adrese legalitate12017 2 ex -25. 10.2017
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TeI: 0236/3j12.100; 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 0236/417.218
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