ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREA Nr.Z3
Din
2017

Privind: acordul Consiliului local Tecuci pentru preluarea in administrare a bazinului de inot, situat
in Tecuci,str. Aleea Strandului nr. 1.

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9263/PJ/07.03 .20 1 7;
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa
tD/in data
de
/O. 0 9
2017;
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.9264/07.03.2017;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul administrarea domeniului
public şi privat, înregistrat sub nr.9265/07.03.2017;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
Având în vedere prevederile art. 861, din Legea 287/2009,privind Codul civil;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit.d din Legea 215/2001, a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007;
In baza art. 45, alin. (3) şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 2 1 5/200 1 a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă preluarea in administrarea Municipiului Tecuci pe o perioada de 3 (trei) ani a
bazinului de inot situat in Tecuci,str. Aleea Strandului nr. 1.
Art.2. Preluarea se face in scopul finalizarii si punerii in valoare a investitei respective.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicată celor interesa ţi, prin grija secretarului municipiului
Tecuci.
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Privind: acordul Consiliului local Tecuci pentru preluarea in administrare a bazinului de inot,
situat in Tecuci,str. Aleea Strandului nr. 1.

Bazinul de inot situat in Tecuci ,Aleea Strandului nr. 1 reprezinta o investitie
inceputa inca din anul 2007 si nefinalizata datorita lipsei de finantare de la bugetul
statului.
Finalizarea si punerea in functiune a obiectivului susmentionat reprezinta o
prioritate pentru activitatea sportiva si de agrement a municipiului Tecuci.Mai mult
decat atat mentinerea sa in starea actuala ar conduce la degradarea continua si la
irosirea fondurilor alocate pana la aceasta data.
Prin adresa 89/20 1 7 Clubul Sportiv Scolar Tecuci a solicitat autoritatii locale
acordul privind predarea in adrninistrarea Municipiului a bazinului de inot,motivat de
necesitatea finalizarii sale.
La aceasta data exista posibilitatea finantarii doar prin Programul na ţional de
dezvoltare locală, program multianual, coordonat de Ministerul Dezvolt ării Regionale
şi Administraţiei Publice.
locale
pentru
Acest
se
adreseaza
si
autoritatilor
program
realizare/extindere/reabilitare/modemizare a bazelor sportive.
Având în vedere cele prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: acordul Consiliului local Tecuci pentru preluarea in administrare a bazinului de inot,
situat in Tecuci,str. Aleea Strandului nr. 1

Imobilul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public
al statului.
In conformitate cu art. 861 din Legea 287/2009 bunurile proprietate public ă
pot fi date în administrare sau în folosin ţă şi pot fi concesionate ori închiriate.
Potrivit art.36,alin. (2) lit. d), consiliul local asigur ă, potrivit competenţelor
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de interes
local privind educatia,tineretul si sportul.
Având în vedere aceste prevederi consider ăm că proiectul de hot ărâre
indeplineste conditiile de legalitate.
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