
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREANR 
Din .. ....... . /2 

Privind: PUz - CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI şI HALĂ  PRODUCTIE, 

Extravilan, T85, P31916914, Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului: 22017/PJ/22.12.2016 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, întrunit în sedintă  ordinară  din data 

de...... 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 22018/PJ/22.12.2016 
- raportul de specialitate întocmit de Direc ţia Arhitect Sef, înregistrat cu nr.220 1 9/PJ/22. 1 2.20 1 6 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 2, 4 si 5 
In baza prevederilor: 

- art. 4 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucr ărilor de construcţii, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare 

- art. 471  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificările si 
completările ulterioare 

- sentinţa civilă  nr. 910/21.11.2016 a Tribunalului Gala ţi pronunţată  în dosarul nr. 1151/121/2016 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicat ă  
- art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparen ţa decizională  în administratia publică  
- art. 34, 35 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism 
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia public ă  locală, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare 
In baza art. 45, alin.2, lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administratia public ă  locală, republicată : 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprob ă  PUZ - CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI şI HALĂ  PRODUCTIE, 
Extravilan, T85, P31916914, Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, conform anexei 1 la prezenta hot ărâre 

Art. 2. Prezenta hot ărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci 
Art. 3. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesa ţi prin grija Secretarului Municipiului Tecuci 

ŞELINŢĂ 
	

CONTRASEMEAZĂ  
SECRETAR UAT 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

me ..........................  

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : Aprobarea PUz - CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI ŞI HALĂ  PRODUCŢIE 

Extravilan, T85, P31916914, Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi 

Legea 350/200 1, privind arnenajarea teritoriului si urbanismul, republicată, impune realizarea 

unor documentaţii de urbanism de tip PUZ, pentru a stabili reglementări noi într-o zonă  situată  în 

extravilanul unei localităţi, unde nu există  astfel de prevederi- regim de în ălţime, funcţiunea zonei, 

înălţimea maximă  la corni ă, coeficientul de utilizare al terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului 

(POT), retragerea cl ădirilor faţă  de aliniarnent si distanţele faţă  de limitele laterale si posterioare ale 

parcelei. 

Ca urmare prin certificatul de urbanism a fost solicitat ă  elaborarea unui plan urbanistic zonal 

(PUZ), pentru stabilirea reglement ărilor urbanistice din zona studiat ă . 

Beneficiarul, LUPU MIRCEA, a prezentat toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism si a 

parcurs etapele de informare ale publicului. 

Prin sentinţa civilă  nr. 9 1 0/2 1 . 1 1 .20 1 6 a Tribunalului Gala ţi pronunţată  în dosar rir. 1 1 5 1 /1 2 1/20 1 6, 

instanţa a obligat Consiliul Local de a dezbate proiectul de hot ărâre privind aprobare PUZ construire 

clădire birouri si hală  productie. 

Consiliul Judeţean Galaţi prin Comisia de urbanism i amenajare a teritoriului a avizat favorabil 

condiţionat această  documentaţie. Pentru autorizare se va realiza scoaterea din circuitul agricol a suprafe ţei 

ocupată  de construc ţii, conforrn Procesului verbal de recep ţie al OCPI nr. 990/20 1 3. 

Faţă  de cele prezentate, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre în forma propus ă . 

PRIMAR 
Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : Aprobarea PUZ - CONSTRUIRECLĂDIRE BIROURI şI HALĂ  PRODUCŢIE 

Extravilan, T85, P31916914, Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi 

In conforrnitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, 

republicată, planul urbanistic zonal (PUZ) este instrumentul de planificare urban ă  de reglementare specifică, 

prin care se coordoneaz ă  dezvoltarea urbanistic ă  întegrată, a unor zone din localitate, caracterizate printr-un 

grad ridicat de cmp1exit-ate sau printr-o dinamic ă  urbană  accentuată . 

1) Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu 

planul urbanistic general. 

2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglement ări asupra zonei referitoare Ia: organizarea re ţelei 

stradale,organizarea arhitectural-urbanistic ă  în funcţie de caracteris ţicile structurii urbane, rnodul de utilizare 

a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statul juridic si circulaţia terenurilor, protejarea 

monumentelor istorice si servitu ţi în zonele de protec ţie ale acestora 

3) Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru parcurile industriale, parcurile de 

activităţi sau tehnologice, zone de produc ţie, alte zone stabilite de autorit ăţile publice centrale sau locale, 

potrivit legii, pentru zone omogene din punct de vedere func ţional si morfologic sau pentru suprafe ţe mai 

mari de 10000 m 2 . 

4) Prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) propus se stabilesc reglement ări noi într-o zonă  situată  în 

extravilanul municipiului Tecuci unde nu exist ă  astfel de prevederi- regim de în ălţime, funcţiunea zonei, 

înă lţimea maximă  la cornisă, coeficientul de utilizare al terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului 

(POT), retragerea cl ădirilor faţă  de aliniament si distanţele faţă  de limitele laterale si posterioare ale parcelei, 

caracteristici arhitecturale ale cl ădirilor, materialele de construc ţie admise. 

Beneficiarul, LUPU MIRCEA, a prezentat toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism si a parcurs 

etapele de informare ale publicului, drept pentru care se afl ă  în etapa de aprobare. Pentru autorizare se va 

realiza scoaterea din circuitul agricol a suprafe ţei ocupată  de construc ţii, conform Procesului verbal de 

recep ţie al oCPI nr. 990/2013. 

Este de competen ţa Consiliului Local aI Municipiului Tecuci s ă  dezbată  si să  aprobe în sedintâ 

prooiectul de hotărâre în forma prezentat ă . Acesta întruriete condi ţiile de legalitate pentru a fi dezb ătut. 

PENTRU DIRECŢ IA ARHITECT ŞEF 
Responsabil în domeniul amenaj ă rii 

teritoriu1ui si urbanismu1u 
ingjoaDinu 



ROMANIA 	 •. 
JUDEŢULGALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMÂ1 

805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
Tel. Central ă : 0372 / 364 I l l 

e-mail: registraturamunicipiu1tecuci.ro 
WEB: www.municipiultecuci.com  

Telefon : SECRETARIA T. 03723641 77; FAX:0236-816054 

NR.21525 /PJ/19.12.2016 	 Vizat 
Primar 

Catalin Constantin Hurdubac 

Catre 	 A 

Directia Arhitect-Sef, 

Va inaintam alaturat copia comunicarii hotararii civile nr.910/2016 
pronuntata la data de 21 noiembrie 2016, de catre Tribunalul Galati Sectie 
Contecios Administrativ si Fiscal, dosar 1 1 5 1 / 1 2 1 /20 1 6. 

Cu stima, 

Secretar, 
Jr. Valerica Fotache 

Consili 



ROMÂNIA 
TRIBUNALUL GALAŢ I 
STR. BRĂ ILEI NR. 153 
GALAŢ I 
SECTIE CONTENCIOS IINISTRATIV Ş l FISCAL 

KA ,1 ţ PlU1. TO 
rR1MPRIE 

Destinatar: 
PRIMARUL MUNICIPJULUI TECUCI 
TECUCI, 1 DCEMBRIE 1918, nr. 66, 
jude ţul GALAŢ I 

DOSARUL NR. 1151/121/2016 
Materia: Contencios administrativ ş i fiscal 
Stadiul procesual aI dosarului: Fond 
Obiectul dosarului: obliga ţ ia de a face 
Cornplet: c6 caf 

S. 	 COMUNICARE 
HOTARÂRE CIVILĂ  

NR. 910/2016 DJN DATA DE 21 Noiembrie 2016 

Stimată  doamnă /Stimate domn, 

vă  comunicăm, alăturat, copia hotă rârii civile nr. 910/2016, pronun ţată  Ia data de 21 Noiembrie 2016, 
de că tre TRIBUNALUL GALATI SECTIE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Ş l FISCAL. 

PARAFA ŞEF FNŢEI 	 ţ S.,J 
et 

-. 	 L.O. 23.11.2016 08:33:00 
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ROMÂNJA 
IRI!3UNALUL GAIJVII 

SICTIE CONllNCIOS ADMINISTRAlJV l lISCAI 
Dosar nr. 1 151/121/2016 

ÎNCHI1ER1 
Şedin ţa publicà dc Ia 07 Noicrnbric 2016 

Cornplelul compus din: 
PREŞEDI NTI Marilena Grecu 

Grc1er Laura Olteanu 

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ ş i !sca1 privind pe reclaniant 
LUPU MIRCEA, LA CIA SZEKELY ANA - CEZARINA ş i pc pârât PR1MARIJI 
MUNICIPIULUI TECUCI, pârât CONSILIUL LOCAL TECUC1, având ca ()biecl 
obligaţia de a face. 

La apelul nominal a răspuns pentru reclamant avocat Szekely Ana Cezarina, 
Iipsă  fiind pârâţii. 

Procedura complet ă . 
• 	S-a facut refcratul cauzei, în sensul c ă  Ia dosarul cauzei s-a depus întâmpinare 

cu acte anex ă, într-un singur exemplar. 
Apărătorul reclamantului solicit ă  lăsarea cauzei Ia a doua strigare pentru a l ua 

cunoştinţă  de conţinutul întâmpinării. 
Tribunalui dispune reluarea cauzei la a doua strigare pentru a se lua cuno ştinţă  

de conţinutul întâmpinării. 
La apelul nominal făcut la a doua strigare a cauzei a r ăspuns pentru rec]amant 

avocat Szekely Ana Cezarina, lips ă  fiind pârâţii. 
Apărătorul reclamantului precizeaz ă  că  a luat cuno ştinţă  de conţinutul 

întâmpinării şi nu are alte cereri de formulat. 
Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat Tribunalul constat ă  

dosarul în stare de judecat ă  şi acordă  cuvântul pe fond. 
Apărătorul reclamantului solicită  admiterea acţiunii astfel cum a fost formulat ă  

şi modificată, admiterea celor două  capete de cerere şi obligarea Primarului mun. Tecuci 
să  elibereze autoriza ţia de construire, cu cheltuieli de judecată . 

Cu privire la întâmpinarea depus ă  pentru acest termen de judecat ă, solicită  a se 
observa că  susţinerile se contrazic eu cea depus ă  iniţial de Primar şi, pe de altă  parte, faţă  
de actele depuse azi, peste acest raport de inspec ţie în şedinţa Consiliului Local există  un 
proiect de hotărâre privind aprobarea acestui puz. Prim ăria a constatat c ă  documentaţia 
corespunde realităţii. 

Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a fost nemotivat scos de pe aceast ă  
ordine. Faptul că  a fost imposibilă  întrunirea cvorumului legal în şedinţa ordinară  nu 
constituie un motiv întemeiat şi nu a fost dovedit. 

Solicită  admiterea ac ţiunii aşa cum a fost formulat ă, cu cheltuieli de judecat ă . 

TRIBUNALUL, 

Pentru a da posibilitatea pârâţilor să  depună  concluzii scrise. 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prev ăzute de Legea nr. 67712001, 
fapt ce conferă  obligativitatea protejării, consewării şi foiosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 



DISPUNE 

Amână  pronunţarea cauzei la data de 21 .11 .2016. 
Pronunţată  în şedinţa publică  din 07.1 1.2016. 

GREFIER, 

Vă  afragem afenţia că  datele menţionafe în prezenful document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr. 67712001, 
fapf ce conferă  obligativitafea profejării, conseîvării şi folosirii acesfora doar în scopul prev ăzut de lege. 



Cod ECLI ECLI:R0:FBGLI:2() I ():()5().()009J O 
Dosarnr. 1151/121/2016 

R()MÂN l A 
1RIBUNALUL GA 1 AŢ l 

SECTIE CONTINCIOS ADMINISlRAlIV Ş l llSCAl 
SINTINŢA CIVILĂ  Nr. 9 l 1)/2() 10 

Şcdin ţ a publică  de 1a21 Noicnibric 2016 
Complctul cornpus din: 

1RE5EDJNTE Marilena (]rccu 
Grefier Laura Olteanu 

Pentru astăzi Iiind arnânată  judecarea cauzci Contcncios adrninistraliv ş i Iiscal 
privind pe reclarnant LUPU MIRCEA, LA CIA SZEKLIX ANA - CEZARINA Ş1 l)C 

pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI TECUCI, pârât CONSILIUL LOCAL iECUCI, 
având ca obiect obligaţia de a face. 

Dezbaterilc au avut loc în şedinţa publică  din data de 07.1 J .2016 când instan ţa 
a avut rievoie de tirnp pentru deliberare şi a arnânat pronun ţarea cauzei Ia data dc 
21.1 1.2016. 

TRIBUNALUL, 

Asupra acţiunii de faţă  
Prin acţiunea înreg. pe  rolul Tribunalului Gala ţi - SCAF sub nr. 1 I 5 1 /1 2 1 /20 I 6 

din 11.03.2016 , astfel cum a fost modificat ă, reclamantul LUPU MIRCEA în 
contradictoriu cu pârâ ţii PRIMARUL MUN. TECUCI şi CONSILIUL LOCAL (CL) 
TECUCI a solicitat instan ţei ca prin sent. ce o va pronun ţa să  dispună : 

- 	Obligarea pârâtului PRIMARUL MUN. TECUCI la eliberarea autoriza ţiei 
de construire pentru obiectivul ,,Constrriire cl ădire birouri şi hala producţie - extravilan 
T85, P3 1 9/69/4 Mun. Tecuci, jud. Gala ţi 

- 	Obligarea pârâtului CL Tecuci să  emită  o hotărâre de aprobare a P.U.Z. - 
Construire clădire birouri şi hala producţie - extravilan T85, P3 1 9/69/4 Mun. Tecuci, jud. 
Galaţi, beneficiar Lupu Mircea 

- 	Cu cheltuieli de judecat ă  - 4500 lei onorariu avocat + 50 lei taxa de 
timbru. 

In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că  în baza cererii înregistrat ă  sub nr. 
27339/PF/1 1.10.2013 i-a fost eliberat certificatul de urbanism nr. 305/7.1 1.2013 în baza 
căruia a procedat Ia întocmirea documenta ţiei tehnice şi la obţinerea avizelor solicitate 
prin certificatul de urbanism. 

Datorită  complexităţii obiectivului şi documentaţiei laborioase solicitate, abia la 
data de 5. 1 1 .20 1 5 a reuşit să  depună  solicitarea de eliberare a autoriza ţiei de construire, 
cererea fiind înregistrat ă  sub nr. 42362/PF/5.1 1 .2015. 

Documentaţia a fost verificată  şi constatându-se a fi completă, reclamantul a 
achitat şi taxa legală  pentru emiterea autoriza ţiei. 

Ulterior, prin adresa 45199/PJ/R din 27.1 1.2015 reclamantul a fost informat e ă  
pentru soluţionarea cererii sale este necesar ă  rezoluţia de aprobare a Planului Urbanistic 
Zonal (PUZ). 

Cu adresa 47928/27. 1 1 .20 1 5 reclamantul a fost informat c ă  în şedinţa CL Tecuci 
din 26. 1 1 .201 5 proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Construire cl ădire birouri 

1 



ş i hala producţie - extravilan T85, P3 19/69/4 Mun. Tecuci, jud. Gala ţi, beneficiar Lupu 
Mircea a fost scos de pe ordinea de zi şi s-a propus invitarea reclamantului în şedinţa 
comisiei de specialitate nr. 2. S-a precizat c ă  va fi înştiinţat ulterior referitor la data şi ora 
la care urma s ă  se prezinte. 

Cu adresa 50600/15.12.2015 reclamantul a fost invitat pentru a participa la analiza 
proiectului privind aprobarea P.U.Z. - Construire cl ădire birouri şi hala producţie - 
extravilan T85, P31916914 Mun. Tecuci, jud. Galaţi, beneficiar Lupu Mircea. În 
respectiva şedinţă, nu s-a discutat despre PUz, ci despre alte aspecte far ă  legătură  cu 
motivul oficial pentru care fusese invitat. 

După  acea şedinţă  nu a mai primit niciun răspuns oficial în legătură  cu cererea sa. 
Cu adresa nr. 48/29.01.2016 reclamantul a solicitat Primarului mun. Tecuci s ă  îi 

comunice motivul pentru care cererea sa nu a fost solu ţionată. Pârâtul a rămas în 
pasivitate. 

In drept, reclamantul a invocat: 
- 	Art. 8 al. 1 din L. 554/2004 
- 	L.50/1991 
- 	L.215/2001 
- 	L.350/2001. 

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus înscrisuri (f. 17 - 180, vol. I). 
Pârâtul PRIMARUL MUN. TECUCI a formulat întâmpinare (f. 186 - 188, vol. I) 

prin care a solicitat respingerea ac ţiunii ca nefondată. A arătat că  proiectul de hotărâre 
privind aprobarea P.U.Z. - Construire cl ădire birouri şi hala producţie - extravilan T85, 
P3 1 9/69/4 Mun. Tecuci s-a aflat pe ordinea de zi a CL Tecuci din data de 26. 1 1 .20 1 5 şi 
18.12.2015, cf documentaţiei anexate, dar din procesele verbale de şedinţă  reiese că  de 
fiecare dată  proiectul a fost retras de ini ţiator. 

Ulterior acestor 2 şedinţe proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - 
Construire clădire birouri şi hala producţie - extravilan T85, P3 1 9/69/4 Mun. Tecuci nu a 
mai figurat pe ordinea de zi a şedinţelor CL Tecuci deoarece în anul 2016 , cf op ţiunii 
unora dintre consilierii locali, nu a avut loc nicio şedinţă  ordinară  a CL Tecuci din lipsă  
de cvorum iar activitatea CL s-a limitat la şedinţe de îndată  în care s-au rezolvat probleme 
de maximă  urgenţă  pentru comunitatea local ă . 

Motivat de imposibilitatea convoc ării CL Tecuci şi din lipsa PUZ pârâtul solicit ă  
respingerea ac ţiunii ca nefondată. A depus înscrisuri (f. 189 - 200 vol. I, f. 1 - 41 vol. 11). 

Pârâtul CL TECUCI a formulat întâmpinare (f. 62, vol. 11) prin care a solicitat 
respingerea acţiunii ca nefondat ă. A arătat că  la momentul formulării cererii de eliberare a 
autorizaţiei de construire , reclamantul avea deja edificat ă  construcţia în extravilanul un. 
Tecuci. De şi cererea a fost formulat ă  pentru construire birouri şi hală  de producţie, în 
realitate are cu totul o alt ă  destinaţie. 

Arată  că  construcţia implică  deschiderea la drumul jude ţean Tecuci - Matca şi cf. 
legislaţiei în domeniu implică  avizul Consiliului Judeţean. 

In data de 13.07.2015 reclamantul a fost amendat în baza L. 50/1991 cu amend ă  în 
sumă  de 1.000 lei pentru edificarea construc ţiei fără  autorizaţiei de construire. 

Deci, în aceste condi ţii reclamantul trebuia s ă  formuleze cerere pentru intrarea în 
legalitate iar nu de emitere a autoriza ţiei de construire. A depus înscrisuri (f. 63 - 66. vol. 
11). 

Analizând actele dosarului Tribunalul retine urm ătoarele: 
Acţiunea este fondată  în parte pentru motivele ce se vor ar ăta în continuare. 
Cf. notei de inspecţie nr. 308/10.07.2015 (f. 63, 64 vol. 11) reiese c ă  la data de 

10.07.2015 era finalizată  în proporţie de 100% construcţia situată  în extravilanu1 mun. 
Tecuci T85, P3 1 9/69/4, proprietatea lui Lupu Mircea. Cf. declara ţiei acestuia destinaţia 
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C011Sttic ţ ici tiiiila sà lic dc ancx ă  cxplo.ita ţ ie agricol ă . Pcnlru calizarca aCCStei colislitic ţ i 
1-àl'à auloriz.i ţ ic dc construirc rcclamanl ui a losl sanc ţ ionat coiitiivcii ţ ioiial Cu iinciicl ă  îii 
SUmă  LIC 1.000 ICI - proccs vcrbal nr. 22/ 1 3.07.2() l 5 (l. 65, 66 vol. 11). i upu M ircca .i 
Semnat PCrS011al .iccst proccs vcrbal, lir obiCC ţ Wni. Iriii .icest pFOCCS vcrbai s-a niui 
dispus sislurc.i lucră rilor ş i intrarca în lcgulitatc în lcriiicn cic 90 iilc dc 1a d.ita închcicrii 
Iui. 

Intrarca în lcgulitatc prcsupunc ob ţ incrcu .iutoriza ţ ici dc coilslruirc. 
lmitcrca autoriza ţici de construirc prcsupunc în prcalabil uprobarca P. J.Z. - 

Construirc cl ădirc birouri ş i hala produc ţic cxtruvilan l85, 1 1 3 I 9/69/4 Mun. Tccuci. 
Ultei-ior îllclleierii procesului vci-bal dc c()lltl -avcll ţ.ic nr. 22/1 3.()7.2()1 5, pc data de 

05.11.2015 rcclarnantul a forrnulat cerei -c dc elllitCrc a autoriza ţ ici dc conslruirc. În accsl 
sens a depus toată  documentaţia tehnică  afercntă . 

Proiectul de hotărâre privind api -obai-ea PU.Z. - Construire cl ădire hii-oui-i ş i lial.i 
producţie - extravilan T85, P3 1 9/69/4 Mun. Tccuci s-a aflat pc ()i -diilca dc zi a CL 1ccuci 
din data de 26.1 1.2015 (când a fost invitat şi rcclamantul la şedin ţ:a cornisici dc 
specialitate) şi 18.12.2015. 

Cf întârnpinării formulate de Prirnarul M.un. Tccuci dc fiecare dat ă  proicctul a fost 
retras de ini ţ iator iar în anul 2016 riu a avut loc nicio şedinţă  ordinară  a CL Tccuci din 
lipsă  dc cvorurn, iar CL Tecuci s-a întrunit doar în ,, şcdiil ţe de îndată . 

Această  din urrn ă  sus ţinere a pârâtului Muil. Tecuci urmeaz ă  a lî înl ătuiată  ca 
vădit neadevărafă  deoarece cf. art. 55 ai. 1 lit. a din L. 215/2001 consiliul local este 
dizolvat de drept dacă  nu se întrune şte 2 Juni consecutiv. 

Tribunalul apreciază  că  reclamantul şi-a îndeplillit ()bligaţia ce îi i-evenea pentru a 
intra în legalitate iar pasivitatea CL Tecuci riu îi este imputabil ă . 

Prin urmare, Tribunalul va admite în parte ac ţiunea, în sensul că  va obliga CL 
Tecuci să  dezbată  proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Construire cl ădiie 
birouri şi hala produc ţie - extravilan T85, P319/69/4 Mun. Tecuci, beneficiar Lupu 
Mircea. 

Va obliga Primarul Mun. Tecuci s ă  soluţioneze cererea reclamantului de emitere a 
autorizaţiei de construire formulat ă  de reclamant şi înregistrată  sub nr. 
42362/PF/5.1 1.2015, după  emiterea unei HCL cu privire la aprobarea P.U.Z. - Construire 
clădire birouri şi hala producţie - extravilan T85, P3 1 9/69/4 Mun. Tecuci. 

Pe baza celor ce preced, ac ţiunea va fi admisă  în parte cf dispozitivului sentin ţei. 
Cu privire la cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecat ă  - 4500 

lei onorariu avocat + 50 lei taxa de timbru 
Având în vedere că  acţiunea urmează  a fi admisă  doar în parte instan ţa va obliga 

pârâţii în solidar să  achite reclamantului 2.275 Iei cheltuieli de judecată, respectiv V2 din 
cheltuielile avansate. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

Admite în parte acţiunea formulat ă  de reclamantul LUPU MIRCEA CU 
DOMICILIUL ALES IN Gala ţi, str.Brăilei nr.169, bl.A 1, ap.39 în contradictoriu cu 
pârâţii PRIMARUL MUN. TECUCI, cu sediul în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.66, 
jud.Galaţ i şi CONSILIUL LOCAL TECUCI, cu sediul în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, 
nr.66,jud.Galaţi. 



Obligă  pârâtul CL Tecuci să  dezbată  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
P.U.Z. - Construire clădire birouri şi hala producţie - extravilan T85, P3 1 9/69/4 Mun. 
Tecuci, beneficiar Lupu Mircea. 

Obligă  pârâtul Primarul Mun. Tecuci s ă  soluţioneze cererea reclamantului de 
emitere a autoriza ţiei de construire înregistrat ă  sub rir. 423 62/PF/5. 1 1 .20 1 5, după  
emiterea unei HCL cu privire la aprobarea P.U.Z. - Construire cl ădire birouri şi hala 
produc ţie - extravilan T85, P3 1 9/69/4 Mun. Tecuci. 

Obligă  pârâţii în solidar să  achite reclamantului 2.275 lei cheltuieli de judecat ă . 
Cu recurs în 1 5 zîle de la comunicare. 
Recursul se depune la Tribunalul Galaţi sub sancţiunea nulităţii. 
Pronunţată  în şedinţă  publică, azi, 21.11.2016. 
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