
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr._6/ 
Din 	 2018 

Privind: transmiterea în administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Galati a unui 
imobil din Tecucistrada Gheorghe Petrascu 64-66 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiujui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:3 , - 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întiunit în şedinţă  11 1 4?în 

datade 	23 	2018; 
Având în vedere adresa 358/2018 a Directiei pentru Agricultura Galati, înregistrat ă  sub 

nr.25841/2018; 

vând în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 
nr.J62/. 2018; 

Avânc2I în vedere raportul de specialitate întocmit de Directia Arhitect Sef, înregistrat 
sub nr. 	 2018, 

Avnd în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate nr. 1,21  5; 
Avnd în vedere prevederile: 
- art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  în 

2007; 
- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei publice 

locale, republicat ă  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  transmiterea în admini strarea Dircctici pclllru Agriculturu Judcicunu 
Galati,a imobilului din Tecuci,strada Gheorhe I 1etruscu 64-66.conipus diii construc[ie in 
suprafata utila de 120 mp, identificat conform uiicxcior i si 2. 

Transmiterea în folosinţă  se face pe o durutu dc 5 uni Cu, posibililutcu prchmirii prin 
acordul părţilor. 

Art.2. Asigurarea utilit ăţilor si plata uccstoru cud in surcina cxclusiv ă  u Directici 
pentru Agricultura Judeteana Galati. 

Art.3. Transmiterea în administrare se ltcc pe buz (Ic pri)tocOI dcpredurc-primire în 
care se vor specifica obliga ţiile părţilor. 

Art.4. Cu data prezentei se abrog ă  orice prcvcdcri coiitrarc prcicnlci Iiotirri: 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă  lu iiidcpl inire Ilrill griju Priniurului ni unici pi uiui 

Tecuci. 
Art.6 Prezenta hotărâre va fi coi1iwiieul ceior inlercsut,i prifl griju .ccreturuiui 

municipiului Tecuci. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.(3Vidin /,/. eV,  2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: : transmiterea în administrarea Directiei pentru Aricu1tura Judeteana Galati a unui 
imobil dîn Tecucistrada Gheorhe Petrascu 64-66 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre,este situat in 
incinta fostelor unitati militare,din strada Gheorghe Petrascu nr.64-66 si este format 
din trei camere situate la etajul pavilionului A2. 

Acesta apartine domeniului public al municipiului Tecuci fiind dobandit in 
baza HG 1262/2005 de la Ministerul Apararii Nationale. 

Imobilul a fost folosit ca spatiu pentru desfasurarea activitatii Oficiul de 
Consultanta Agricola Galati.In baza HG 1609/2009 Oficiile de consultanta au fost 
desfiintate.Salariatii oficiului susmentionat au fost incadrati in Directiile pentru 
Agricultura Galati. 

In conformitate cu art. 123 alin. 1 din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007, Consiliile Locale hotărăsc ca 
bunurile ce apartin domemului public sau privat s ă  fie date în administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, s ă  fie concesionate ori s ă  fie închiriate 

Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre în forma prezentată  

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 	. 	. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. Jdin OW. ÔJ 2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: transmiterea în administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Galati a unui 
imobil din Tecucistrada Gheorhe Petrascu 64-66 

În conformitate cu art 123 alin 1 din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind 

administraţia publică  locală, republicată  în 2007, Consiliile Locale hotărăsc ca 

bunurile ce aparţin domeniului public sau privat s ă  fie date în administrarea regiilor 

autonome si instituţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  fie închiriate 

Imobilul situat în Tecuci, strada Gheorghe Petrascu nr.64-66 (fost 

pavilion A2), aparţine domeniului public al municipiului Tecuci fiind preluat de la 

Ministerul Apararii Nationale. 

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

îndeplineşte condiţiile de legalitate. 	 : 

Directia Arhitect Sef 
arh. Vicun 
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STERUL AGRICJILTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
DIRJcŢIA PENTRU AGRICULTURĂ  JUDEŢEANA GALAŢI 
CAB1ETD1RECTOR EXECUTIV 

.. .. 

RO MAN IA  

Galati, 
Nr. 

-c_ 

Catre, 	
. 

PRIMARIA TECUCI 
StrfDecembrie 1918 nr. 66, Mun Tecuci 

Subscrisa Direcţia pentru Agricultură  Judeteana Gala ţi, cu sediul în Strada Domneasc ă  
nr. 96, jud.Galaţi, reprezentată  prin Director Executiv d-na Ing. Doina Ragea, va solicitam prin 

prezenta sa procedam la incheierea unui contract de comodat intre DAJ Galati si UAT Tecuci 

avand in vedere faptul ca in sediul dvs isi desfasoara activitatea angajati DAJ Galati. 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ing. Dona 

DJRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ  JUDETEANA Gala ţi, str. Domnească  nr. 96, Telefon: 0236/413.641, 

Fax: 0336/401.555; E-mail: dadr.g1dadrgl.ro  



805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 
TeL Centrală : 0372364111 

I J1Vif-iit-i 

	

I A 	 ., 	Fax: 0236.816054 

JUDEŢUL GALAŢI 

	

V1 UNICIPIUL TECUCI 	. 	 e-mail: registraturamunicipiultecuci.ro  

	

P R 1 M A R 	 WEB: www.primariatecuci.ro  
Telefon Secretariat: 03 723641 77 

	

Nr. 25841/R/19.0.2018; 	, 
i.0 

Se aproba 
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/ Ţ 	 Punct de vedere 	 ..:. . . ;;. • •4J ?, 

Referitoyţădresa 25841/2018 	 , 
- Documt emis de Secretarul Municipiului Tecuci. 	 ............. 

Subsemnata Valerica Fotache , va aduc la cunostinta ca,in conformitate cu prevederile 
art. 1 din H.G. 30/201 7, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridic ă, în subordinea Guvernulul. 

Direcţiile pentru agricultură  judeţene,inclusiv cea a judetului Galati,sunt institu ţii publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat afate in structura 
ministerului. 

In anul 2007, din cadrul imobilului situat in strada Gheorghe Petrascu nr.64-66,(fostele 
unitati militare), a fost transmis in administrarea Oficiului Judetean de Consultanta Agricola un 
spatiu situate in pavilionul A2. 

Prin HG 1609/2009 s-au înfiin ţat camerele agricole jude ţene, prin reorganizarea 
oficiilor/centrelor de consultan ţă  agricolă  judeţene ş i al municipiului Bucure şti, care s-au 
desfiintat. 

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001, Consiliile locale şi consiliile jude ţene 
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, 
după  caz, să  fie date în administrarea regiilor autonome ş i institnţiilor publice, s ă  fie 
concesionate ori s ă  fie închiriate. 

Pentru asigurarea folosintei imobilului solicitat este necesar promovarea unui proiect de 
hotarare in sensul celor solicitate. 

Fata de cele prezentate rog analizati si dispuneti. 

SECRETAR UAT MUN TECUCI 
jr. Va!gyiçg 
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CF, R TIFICA T DE INREGISTUIRE FISCII Ă  

f)uiirNwrc si lu cnu ine.,  
tCTl,& IFTU AGCU[TURA 3JDETEÂNA GÂtATi 

Dicilil tscal: 	JUD. GALÂŢ1,  Nffl. GA1AŢ [, 
M. DOMNEASCA, Nr.96 

000000000000000000000169599642 

A 

Codul & înregtrre fiscalâ (C.1.F.): 
31$56l J 

Iata atriuîrii (C..F.): 
21 .0620) 7 

ata e1ilerării: 
21.06,2017 L 

Cl J.P. 1.r3.0.9912. 
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