
R O M A N . A 
JUDEŢUL GALAŢ  

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr. 02 
Din 	3pp, 2018 

Privind: Atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a imobilelor situate 
in Tecuci str. Victorie nr.28 si 1 Decembrie 1918 nr.26c 

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

Nr. de înregistrare ş i data depunerii proiectului: /9 ///io/. 2018; 	 - 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa O€d/tVE,#- 

dindatade 	30.. / 	2018; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

nr. /9/p/ 3/_2018; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit Serviciul Administrarea 

Domeniului Public ş i Privat, înregistrat sub nr. Ă09///23.o ţ . 2018; 
Avand in vedere raportul comisiilor nr. 

Avand in vedere art/862 din Noul cod civil privind proprietatea public ă ; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.2, lit. ,,csi art.120 alin.1 si 2 din Legea 

nr. 2 1 5/200 1 privind administraţia publică  locală, republicată  în 2007 cu modificările si 
cornpletările ulterioare; 

Având în vedere art. 45 alin. 3 si art.1 15, alin.1, lit.,,b din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aproba atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul 

Tecuci a imobilelor (gradinite) situate in str. Victoriei nr.28 si 1 Decembrie 
nr.26c,identificate conform anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Serviciul ADPP va asigura inscrierea imobilelor in Cartea funciara iar 
Directia Generala Economica va proceda la inregistrarea lor in evidenta contabila. 
Cu dataprezentei hot ărâri se abrogă  HCL nr. 1 8/27.07.20 1 6, precurn si orice prevederi 
contrare. 

Art.3. Imobilul din strada Victoriei nr.28 va fi administrat de Gradinita cu program 
prelungit nr.14 iar cel din str. 1 Decembrie 1918 nr.26c va fi in administrarea Scolii 
N.Balcescu (pentru Gradinita PN nr.1) si a Scolii Ghe.Petrascu (pentru Gradinita PN nr..3). 

Art.4. Imobilele in care si-au desfasurat activitatea gradinitele susmentionate vor fi 
administrate de municipiul Tecuci incepand cu 01.02.2018.  

Art.5. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Prirnarului 

rnunicipiului Tecuci 
Art.7.Prezenta hot ărâre va fi cornunicat ă  celor interesaţi prin grij a secretarului 

municipiului Tecuci. 
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ROMÂ Ni 1 A 
JUDETUL GAA Ţ  

M. ,  U—NICINUL TECUC 
SRVCUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI ]UC SI PVAT 

Nr. 10911din23.01.2018 

P,Tivïnd Atesiarea apartenentei la d&eiul pblic al UAT Nluniripiul Tecuci 
uolilelor ste in Tecuci str.Viotore ru 28 sî str 1 Decembric'1918 ru 

Po.trivit art.36 aiin 2 :lit  c din Legea 215l201 privd .admitra.ţia publîeă  
aiă repubricatâ în 2007, cu modificările şi conpletiile uerioare, coiiiie 

locale au atribuţii .privind adnnistrarea domeniuui puhli.c şi piia.t al unit ţii 
ad inisraiv teriorn,* ale.. 

A,rt863 din Noul cod civil prevede c ă  dreptul & proprietate pblică  
dobnd i: 

- pr acbiziie public ă , 

- prexpropiiere pentru caLiză  de utiitate pbiică, în condiţiile lgîi, 

prin donaie sau legat, acceptat în condiţiiie legii, dacă  binu, prim. iatira ii 

sau piin voinţa •disp ătoruiui, devine de uz ori de interes phlie.; 

prin convenţie cu titlu oneros., dacă  humi, prin natra ii sau prin voinţa 

dohânditoruini, devine de iz ori de interes pubiic; 

- prin transerul unui hun din domeniui privat ail statuni în domeninl pohiic al 

acestuia sau din domeniui priva.t al unei unit ăţi .adn .stra.tîv - terîtoriaie în 

nenîal public al acesteisa, în condî ţiile legii; 

prin aite .moduri stabilite de lege; 

Potrivit, aTt.120 din Eegea nr,.21 5i2O0 i privind adistraţin pblică  local 
repbiicată  în 2*7, .eu.modic:ăriie şi cornpletrile aitiioare, aparţîn domenîului 
pi::lic de înes local sau judeţean bunuiiie care, potiivit iegii sau piin natura ior 
sunt de uz sau & interes puhiic si nu .sust declarate piin :iege & uz sau de interes 

b1ic naţionaii. 
Avnd în vedem. ceie .mentionate ruai sus, considerăm că  prowelul de ii ă re 

îndepiineste conditîîie de iegalitate. 

Şeervicin .AEPP, 

iueîa Gra.de& 



AEXA A 	NR. . 

Adresă  iob1 Sprfataconsimità Va1oaea de 
:ciădre p-: 	. [r1pozare 
+c.ă jeCT  

1 Sr. Victoriei nr.. 28 73p 192751 i c 
TVA 

2 Str i Decembrie 1 ,918 rir.2C p 23271u 
TVA  


