
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MINICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL- 

HOT Ă RÂREANr. 628 
Din 9. aÎ 2018 

Privind: trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul jrivat al 
acestuia. 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui:9if/. 	&2/ i 	. - 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  4/A4 în data 
de e,9. ai . 	2018; 

Având în vedere referatul Serviciului Monitorizare Servicii Publice nr.39395/2018; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 
Având în vedere rapoftul de specialit ăte nr. 3596/t 3J . a&9/ întocmit de Directia 

Arhitect Sef,  
Având în vedere raportul de avizare întocniit de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5; 
Avnd în vedere prevederile art. 10, alin.2 Legii nr. 2 1 3/1 998, privind proprietatea 

publică  şi regimul juridic al acesteia 
Avnd în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. ,,c, din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicat ă  în 2007; 
In baza art. 45, alin.3 şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicată  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. l . Sc uprobă  trecerca unor bunuri din doiiieiiiiii public ui iriunicipiului Tecuci, în 
donieiiiul privui u1 ucestuiu, în vedereu dei.ufcctarii totalc suu partiulc, identilcute coiili.rm uiiexci l 
1a pre7.e1 .l[u hotărre. 

.rt.2. Âncxu 1 licc paric iritegrunt ă  din prczcnlu hot(irre. 
Art.3. lnccpnd cu dutu prczenlei hot ă riri, orice prcvccicrc conirur ă  se uhrogă . 

.\rt.-t. Prezeiitu liol ărre va 11 udus ă  lu indcplinirc priii griju Primurului municipiului 
ICCLICI. 

.\r(.5. Prcieiita hot ărie vu fi coiiiuniculă  cclor inteiesuii pîiii grija sccrcturului 

inLlI!icil)iUIUi i cciici. 

/ /ll lal 

\\ // 	,iiIkhs.. 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

MUNICIPIIJL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din I. 	2018 

EXPIJNERE DE MOTIVE 

Privind:: trecereaunorbunuridindomeniuliublicalmunicipiului_Tecuci,în 
domeniulprivatalacestuia. 

Imobilele ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare apartin domeniului 
public al municipiului Tecuci,atestat conform HG 562/2002. 

Acestea sunt puncte gospodaresti amplasate in zonele interblocuri si 
deservesc activitatea de salubrizare la nivelul municipiului. 

In acest moment, pentru eficientizarea activitatii din domeniul colectarii 
deseurilor dar si pentru incadrarea in normele europene se impune dezafectarea totala 
sau partiala ,dupa caz,a punctelor mentionale in anexa si arnplasarea unor platforme 
subterane modulare. 

Realizarea acestora nu va mai permite accesul persoanelor neautorizate la 
gunoiul menajer depus si va asigura colectarea seiectiva. 

Pentru interventia asupra punctelor gospodaresti, in sensul c1ez.lectarii 
partiale,este necesar trecerea lor din domeniui public aI municipiului Tccuci in 
domeniul privat al acestuia.. 

Având în vedere cele prezentate, propun pentru dezhatere 5i aprohare 
proiectul de hotărâre. 

. 	 . 	. 	PRINIARq 
Cata1in Consin1in Hurdubae  

• 	.i) 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAJI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRCTIA ARHITECT SEF 

Nr. J , 
	

in//. 6,4Y 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în 
domeniul privat al acestuia. 

Potrivit prevederilor art 36 alin 2,lit c,din Legea rir. 215/2001, republicat ă  în 

2007 privind administraţia publică  locală, consiliul local administrează  domeniul 

public şi privat al localităţii. 

Potrivit prevederilor art. 10, alin. 2 din Legea 213/1998 privind 

proprietatea publică  şi regirnul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public în 

domeniul pnvat al localit ăţii a bununlor imobile se face prin hot ărârea Consiliului 

Local 

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

indeplineste conditiile de legalitate 



Anexa lla H.C.L. nr e.9. din 	& 	2018 

Privind trecerea unor bunuri din domeniul public în dorneniul privat al 
UAT Tecuci. 

Nr. . 

Denumire Adresa 
Anul 

. Observatii crt. dobandini 
o 1 2 3 4 

1. Punct gospodăresc Str. Nicoreti bl. 1997 
29PT10  

2 Punct gospodăresc , Str. Gheorghe 1997 
. Petracu UM 1 4  

3 Punct gospodăresc Strada V. 1997 
Alecsandri(cina)  

4 Punct gospodăresc • Al. Vasile 1997 
Alecsandri CT4  

5 Punct gospodăresc 	• Str. Gheorghe 1997 
_____ • Petracu UM13  

6 Punct gospodăresc Str. Gh.Petracu 1997 
• (vitimas)  
7 Punct gospodăresc Aleea 1997 

Complexului 11  
8 Punct gospodăresc Str. V.Alecsanlri 1997 

(Protoerie)  
9 Punct gospodăresc Str. Andrei 1997 

. 	 , aguna  
10 Punct gospodăresc Str Mircea 1997 

: Vodă  
11 Punct gospodăresc Str. 1 decembrie 1 997 

(ASIROM)  
12 Punct gospodăresc Al.Strandului 11 1997 ..  

(CT5)  
1 3 Punct gospodăresc Str. Mihai Berza 1997. 

(Zona industrială) • : 	 • 

14 Punct gospodăresc Str. Cpt Gh 1997 
Decuseară  CT1O  

1 5 Punct gospodăresc Zona industrială  1997 
___ ______________ 11 : 	 •: _________ 

16 Punct gospodăresc Zona Industrială  1997 


