
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

- CONSILIULLOCAL—, 

HOT Ă RÂREA Nr.__ 
Din 	 2016 

Privind: prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia de locuinte, proprietatea 
UAT Municipiul Tecuci 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primar 1 m ci •ului Jecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	 2016, 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţaDDi/d- din data 

de 	Il 2cD1 	2016; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

nr ./ţ..2016;   
/ Având în vedere raportul de s ci )itate întocmit de Serviciul administrarea domeniului 

public şi privat, înregistrat sub nr/d3,IZ - 17 	2016; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 5, lit. ,,asi ,,b. 	din Legea 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată  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, republicat ă  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia de locuinta 

proprietatea UAT Municipiul Tecuci,identificate conform anexele 1 
Art. 2.Termenul de prelungire al contractului este pân ă  la data de 3 1 . 1 2.20 1 7.Prelungirea 

contractelor dupa aceasta perioada se va face numai cu acordul si in conditiile stabilite de 
proprietar. 

Art.3. Prelungirea contractelor se va face ni.unai pentru beneficiarii care nu inregistreaza debite 
fata de bugetul local. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grij a secretarului municipiului 

Tecuci. 
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ANEXĂ  LA HCL NR. 

TABEL CUPRINZÂND CONTRACTE DE COMODAT 
PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE 

Nr. Nume i prenume Adresa Nr.apt. Nr. contract Durata contract 
Chimu Vasile str. Odihnei nr.3 1 8039/10.05.2012 31.12.2016 

2 NiculacheVioleta G. str. Odihnei nr.3 2 8351/14.05.2012 31.12.2016 

3 Niculache Mihaela str. Odihnei nr.3 3 8040/10.05.2012 31.12.2016 

4 loan Violeta str. Odihnei nr.3 4 8526/16.05.2012 31.12.2016 

5 NeculacheAngelica str. Odihnei nr.3 5 8474/15.05.2012 31.12.2016 

6 Raţă  lon str. Odihnei nr.3 6 8560/16.05.2012 31.12.2016 

7 Sadagurschi Nicoleta str. Odihnei nr.3 7 8346/14.05.2012 31.12.2016 

8 Penciu Emilian str. Odihnei nr.3 8 8749/21.05.2012 31.12.2016 

9 Voade 	lon str. Odihnei nr.3 9 8476/15.05.2012 31.12.2016 

10 Sadagurschi Lucica str. Odihnei nr.3 8245/11.05.2012 31.12.2016 

11 Rotaru Gina str. Gala ţi nr.5  P-10 22108/18.05.2016 30.11.2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PIMAR 

Nr. ţ#din_ 	2016 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia de locuinte, proprietatea 
UAT Municipiul 

La aceasta data Municipiul Tecuci are incheiate un numar de 11 de contracte 
de comodat pentru spatii proprietatea sa avand destinatia de locuinta.Acestea se afla 
in cadrul imobilului din strada Odihnei nr.3 si Galati nr.5 ce apartin municipiului 
Tecuci.Beneficiarii acestora au o stare materiala mai mult decat precara,fiind la limita 
saraciei. 

Perceperea chiriei pentru aceste familii nevoiase ingreuneaza si mai mult 
existenta acestora,imposibilitatea efectuarii platilor ducand la acumulari de debite 
restante care cu greu sau deloc pot fi recuperate,familiile respective neavand bunuri 
materiale executabile. 

Toate contractele prevad posibilitatea prelungirii acestora prin acordul partilor 
incheindu-se in acest sens un act aditional. 

Pentru veni in sprijinul persoanelor af1ate in dificultate dar si pentru a nu 
inregistra restante la bugetul local consider ca solutia optima este prelungirea acestor 
contracte pe un an, si numai acelor beneficiari care nu inregistreaza debite fata de 
bugetul local.Aceasta conditie va reduce posibilitatea neindeplinirii clauzelor 
contractuale de catre acestia. 

Având în vedere cele prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

P R I M A R, 

Catalin Cons ţ .Urdubae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr.&din _7- 	2016 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia de locuinte, proprietatea 
UAT Municipiul Tecuci 

Spatiile ce fac obiectul contractelor de comodat pentru care se propune 
prelungirea apartin Municipiului Tecuci.Contractele pot fi prelungite prin acordul 
partilor. 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5, lit.,,a si ,,b şi art.123 din 
Legea 2 1 5/200 1 a administraţiei publice locale,republicat ă  în 2007, consiliul local este 
cel care hotărăşte asupra închirierii bunurilor ce apar ţin domeniului public si privat al 
localităţii. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozi ţiilor de drept 
comun dacă  prin lege nu se prevede altfel. 

Având în vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hotărâre 
indeplineste conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 

ing. Lucia 


