
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. &6 

DN3o. .2018 

Privind: amplasarea unei aeronave apartinand ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada 
Gh. Petrascu nr.64-66 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 

.2018; 
Având în vedere: 

- adresa 9083/2018 a ARPIA filiala Tecuci; 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 9/c?50120 1 8; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si 

Privat, înregistrat sub nr.// 7O,/ 5 O 4 s 	.201 8; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,4,5; 

Iri baza prevederilor: 
art.36 alin (2),lit c din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
art.45, alin 3 şi art.1 15 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  amplasarea unei aeronave MIG- 1 5 apartinand ARPIA Tecuci pe 
amplasamentul din strada Gh. Petrascu 64-66,(sens giratoriu) identificat conform anexei 1 la 
prezenta hotarare.Amplasamentul se va modifica in functie de implementarea Planului 
Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul local Tecuci. 
Art.2. Amplasarea aeronavei va fi realizata conform prevederilor Legii 50/ 1 99 1 republicata 
si numai dupa obtinerea avizului Politiei - Serviciul Rutier. 
Art.3. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

e,o,tAÀ,v 1 - 

PREŞ 
	

SECRETAR 
Jr.Va1erotache 

JcV 
U I 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.~,~~,~%~ 
DIN  

Privind: amplasarea unei aeronave apartinand ARPIA Tecuci pe domeniul 
public din strada Gh. Petrascu 64-66 

Amplasamentul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine 

domeniului public al municipiului Tecuci si este situat la intersectia strazilor 

Gheorghe Petrascu si Nicoresti. 

Acesta se regaseste in partea de sud a fostelor unitati militare ce au 

auvt si destinatia de scoala de aviatie. 

Prin adresa 9083/2018 Asociatia Romana pentru Propaganda si Istoria 

Aeronauticii,filiala Tecuci a solicitat transferul catre asociatie a suprafetei de 

teren ce face obiectul proiectului in vederea instalarii a unui avion MIG-15. 

Amplasarea acestuia poate constitui un punct de atractie atat a 

iubitorilor aeronauticii cat si a copiilor ce nu au avut ocazia de a admira astfel de 

exponate atat de aproape. 

Având în vedere aceste considerente precum si faptul ca zona trebuie 

administrata de municipalitate , supun spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre in forma propusa. 

PRIMAR 
Catalin Constantin ➢Hurduba 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
RAPORT DE SPECIALITATE NR._____ 

DIN 	r 

Privind: : amplasarea unei aeronave apartinand ARPIA Tecuci pe domeniul 
public din strada Gh. Petrascu 64-66 

Potrivit art.36 alin 2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  în 2007, cu modificările si completările ulterioare, 
consiliile locale au atribu ţii privind administrarea domeniului public si privat al 
unităţii administrativ teritoriale. 

În baza prevederilor art 3, alin 4, din Legea nr.213/1998 domeniul public 
i privat al localităţiieste alcătuit din bunuri mobile al căror regim juridic a fost 

stabilit fie prin lege fie prin hot ărâri ale consiliului . Acesta administrează  
bunurile imobile susmen ţionate în condi ţiile stabilite de drept comun precum si 
de legi speciale. Potrivit art 5, alin 2 din Legea nr.215/2001, republicat ă , 
autonomia local ă  conferă  autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în 
limitele legii, să  aibă  iniţiative în toate domeniile, cu excep ţia celor care sunt 
date în mod expres în competen ţa altor autorit ăţi publice. 

Având în vedere cele men ţionate mai sus, considerăm că  este proiectul de 
hotarare indeplineste conditiile de legalitate. 

Sef Serviciu ADPP 
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ASOCIATIA ROMANA PER ţ -P PAGANDA Sl ISTORIA AERONAUTICII 

Domnului Primar 

IJP, 	 iunicipiului Tecuci, Ju$ul Gala ţ i 

-9 

- 
SubsemitJ Cor jlîiş  G1:el,  domiciliat în Municipiul Tecuci, str. Bobâlna, nr. 2A, 

aând calitatea de 	eJtor al Asocia ţiei Române pentru propaganda ş i istoria 

aeronauticii - filiî 	 i c 	de l Muzeului Aeronauticii Moldovei -Tecuci; / 
Vă  rog cu deosj4espect ă  apPîmpr n ă  cu Consiliul Local al Municipiului Tecuci, 

transferul c ătre 5RiA - Fil. Tec nului din Sensul Giratoriu aflat în zona Gara de Nord 

(Kaufland), în vederea instal ărj,ît1arpa ţiu al unui avion din patrimoniul Statului Major al For ţelor 

Aeriene Române (MlG-15).y - 

Menţ ionez că  

- la data de 01.07.2018 se împlinesc 100 de ani de la înfiin ţarea primei Şcoli Militare de avia ţ ie 

din România la Tecuci; 

- vom desfăşura cu acel prilej un Meeting Aerian; 

- avionul instalat va reprezenta istoria aeronautic ă  bogată  a Tecuciului ş i va fi EMBLEMA 

ORAŞULUI. 

Demersurile verbale pentru avion au fost f ăcute urmând s ă  prezent ăm solicitarea scris ă  ş i 

justificarea terenului de dispunere aeronavei. 

În speranţa înţelegerii perfecte a demersului nostru, 

Vă  mulţumim anticipat. 

Cu deosebită  stimă  ş i respect, 

Preedinte ARPIA Fil. Tecuci 

C-dor (R) 
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