ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL -

HOT Ă RÂREANr. !7
Din
,
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-

Privind:transmiterea în folosint ă gratuită, pe termen limitat a unui spaţiu cu altă destinaie
Serviciului Public Comuriitar Local de Evident ă a Persoanelor Tecuci.

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae - Pri,marul unici i i ki Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectuiui:o/7/
.2016;
ţ 2. /
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit în şedinţa
, în
(2Zdatade
2016;
AvânI, în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.
21.2. .2016;
/
Având în vedere raportul de specialitate n/
lj/2016 întocmit de serviciul ADPP;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. _t
Având în vedere prevederile art. 874, alin. 1 din Codul civil, art. 36, alin 2 lit. C, art. 124
din Legea nr.215/2001privind administra ţia publică locală, republicată;
In baza art. 45, alin.3 şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicat ă în 2007;

2-/i6o /P/7

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor Tecuci, pe o perioad ă de 5 ani,până la 3 1 . 1 2.202 1.
Art2.. Cu data prezentei orice alte prevederi contrare se abrog ă.
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
,t

:

.

-

.,.

UţT
f

SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
R.RIMAR
ţ
Nr./3
/in22 ţ
2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind:transmiterea în folosin ţă gratuită, pe termen
limitat a unui spaţiu cu altă destinaţie Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Tecuci.

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre aparţine domeniului
public al municipiului Tecuci si în conformitate cu HCL 1 65/24. 1 1 .20 1 1 a fost
transmis în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor Tecuci unde se desf ă oară activitatea de stare civil ă,
eliberarea c ărţilor de identitate cât si alte activit ăţi specifice serviciului.
Spaţiul ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre este situat pe strada Elena
Doamna nr. 1, cu suprafa ţa construit ă de 3 61,5 5 mp.
Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura spa ţii cu titlu gratuit,
instituţiilor de utilitate public ă.
In consecinţă supun spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului
Tecuci, proiectul de hot ărâre în forma prezentat ă.

PRIMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT
Nr.Z/5/,/in 222
2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: transmiterea în folosin ţă gratuită, pe termen
limitat a unui spaţiu cu altă destinaţie Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Tecuci.

Proiectul de hot ărâre iniţiat, propune transmiterea în folosin ţă gratuită
Serviciului Public Comunitar Local de Eviden ţă a Persoanelor Tecuci a unui spa ţiu
cu destinaţia de sediu Administrativ.
În conformitate cu art.874, alin. 1 din Codul Civil - republicat, ,,Dreptu1 de
folosinţă asupra bunurilor proprietate public ă se acordă cu titlu gratuit, pe termen
limitat, în favoarea institu ţiilor de utilitate public ă.
În conformitate cu prevederile art. 124

din Legea nr.215/2001 a

administraţiei publice locale, cu modificările i completările ulterioare, consiliul
local este cel care hot ără te asupra transmiterii în folosin ţă gratuită, pe termen
limitat, a bunurilor ce aparţin domeniului public

si privat al localităţii, către servicii

publice.
Faţă de aceste preciz ări, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun
îndep1inete condiţiile de legalitate.

ŞEF SERVICIU,
Gucian

si

Nr.

MUNICIPIUL TECUCI
din
2016

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDEN ŢĂ A PERSOANELOR TECUCI
Nr.
din
2016

PROTOCOL DE PREDARE PRIMfRE

Incheiat ast ăzi

2016

1.1 Municipiul Tecuci, cu sediul în localitatea Tecuci, jude ţul Galaţi, str. 1 Decembrie 1918,
nr.66, cod fiscal 4269312, având contul nr.R068TREZ30724510220XXXXX deschis la
Trezoreria Tecuci, reprezentat prin domnul C ătălin Constantin Hurdubae - Primarul
municipiului Tecuci,
deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentat legal de Viorel-Marius Anghelina cu func ţia de sef
serviciu,
Au procedat la încheierea prezentului protocol de predare - primire a imobilului situat în
municipiul Tecuci, str. Elena Doamna nr.1, atribuit în folosin ţă gratuită, pe o perioada cle 5
(cinci) ani, conform HCL rr.
/20 1 6, până la data de 31.12.2021, cu respectarea
următoarelor clauze:
CAP. 11 OBIECTUL PROTOCOLULUI
2. 1. Obiectul protocolului îl constituie darea în folosin ţă gratuită Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci, a spa ţiului în suprafaţă construită de 361 ,55 mp. Situat
în Tecuci, str. Elena Doamna nr.1, judeţul Galaţî, cu o valoare de inventar de
lei, si
terenul aferent în valoare de
lei.
Spaţiul are destinaţia de sediu adrninistrativ pentru Serviciul Public Comunitar Local de
evidenţă a Persoanelor Tecuci.
CAP. 111 DURATA ATRIBURII ÎN FOLOSNŢĂ
3.1. Atribuirea în folosinţă gratuită se face pe termen limitat, respectiv 5 ani, pân ă la
31.12.2021.
3.2. Prezentul protocol îi înceteaz ă valabilitatea în cazul restituirii bunurilor conform legii
proprietăţii sau stabilirii unei alte destinaţii de către consiliul local.
CAP .IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4. 1. Municipiul Tecuci are următoarele obligaţii::
a, să predea SPCLEP Tecuci bunurile descrise la CAP.II pct. 2. 1,
b. să nu stânjeneasc ă pe utilizator în exercitarea dreptului de folosin ţă a bunurilor predate i s ă nu
facă acte care ar putea restrânge folosin ţa acestuia, pân ă la îrnplinirea termenului stabilit prin
protocol.
c. să solicite restituirea bunurilor date în folosin ţă gratuită si a terenului prevăzut, doar la
împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excep ţia apariţiei unor situaţii
neprevăzute sau impuse prin reglement ări lega1e ulterioare.
4.2. Serviciul Public Comunitar de Eviden ţă a Persoanelor Tecuci, are urm ătoarele obligaţii
a. să conserve si să întreţină bunurile ca un bun proprietar, s ă nu-1 degradeze sau s ă-1 deterioreze.
b. să înirebuinţeze bunurile numai potrivit destina ţiei determinate prin hot ărârea consiliului local si
prezentul protocol.
c. să suporte pe toat ă durata contractului toate cheltuieli]e referitoare la uti]it ăţile consuinate pentru
folosinţa bunurilor, respectiv gaz, energie electric ă, apa-canal, termoficare, sa1ubrizare etc.
d. să efectueze pe cheltuiala sa repara ţii ale bunuri]or pentru buna între ţinere a acestora.
e. s ă perinil ă Priinăriei rnunicipiuui Tecuci s ă coritroleze inodul în care srint folosite hunurile,
starea spa ţ iuiui si a rnijloacelor fxe.
ire c ric
rî€i ir
f. s.
î

deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau c ă deteriorarea este consecin ă folosirii bunuri]or
potrivit destinaţiei si fară culpă din partea sa.
i. să restituie Prim ăriei municipiului Tecuci bunurile primite în folosin ţă la termenul scadent
stabilit, împreună cu toate accesoriile, în aceiai stare în 1-a primit.
j. să organizeze si să execute urmărirea comport ării în exploatare a construc ţiilor, prin mijloace si
personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având preg ătire tehnic ă în construcţii cel puţin
de nivel mediu, s ă întocmească si să consemneze în Cartea tehnic ă a construcţiei - Jurnal de
evenimente, toate intervenţiile efectuate la construc ţiile aferente de la darea în exploatare si pân ă în
prezent.
CAP. V. FORŢA MAJORĂ
5 . 1. Niciuna din părţile implicate nu răspunde de neexecutarea la termen sau!i de executarea în
mod necorespunz ător - total sau partial - a oric ărei obligatii care îi revine în baza prezentului
protocol, daca neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei respective a fost cauzâ de
forţă maj oră, aa cum este definit ă de lege.
5.2. Partea care invoc ă forţa majoră este obligată să notifice celelalte p ărţi, în termen de 5 zile de
la producerea evenimentului si s ă ia toate măsurile posibile în vederea Iimit ării consecinţelor lui.
Dacă în termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz ă, părţile au dreptul s ăi notifice încetarea utiliz ării gratuite a bunurilor fără ca vreuna dintre ele s ă pretindă daune interese.
CAP. VI.
6.1 În cazul in care SCLEP nu are posibilit ăţi materiale pentru repara ţii sau investiţii la imobil,
acestea vor fi facute de catre UAT Tecuci.
6.2 In accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre aceste celeilalte este valabil
îndeplinită daca va fi transmis ă la adresa!sediul prev ăzut în partea introductiv ă a prezentului
protocol.
6.3 In cazul în care notificarea se face pe cala pota1 ă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare
recomandată. Cu con±îrmare de primire (AR) i se consider ă primită de destinatar la data
menţionată de oficiul pota1 primitor de aceast ă confirmare.
6.4 Dacă corrfirmarea se trimite prin fax, mail, ea se consider ă primită în prima zi lucrătoare după
ce a fost expediat ă.
.
6.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre p ărţi, dacă nu sunt confirmate
prin intermediul unei dintre modalit ăţile prevăzute le alineatele precedente.
6.6. Partea care invoc ă o cauză de încetare a prezentului protocol o va notifica celeilalte p ărţi cu cel
puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmeaz ă să-i producă efectele.
Prezentul protocol s-a încheiat în patru exemplare.
MIJICIPIUL TECUCI
PRIMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae
SEF SERVICIU ADPP
Lucian Gradea

SPCLEP Tecuci
SEF SERVICIU
Viorel - Marius Anghelina

