
s 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 
MUNICIPIUL TECUCI 

- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr./ 
Din 	 2018 

Privind: modificarea anexi 1 Ia HCL 123/201 8 privind trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe 
Petrascu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:6 	171I2 ol.  loş  

Consiliul local aI municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	 data 
de 	/. O.. 	2018; 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, îriregistrată  sub  
Având în vedere raportul de specialitate nr.62d$3/i2 o. oţ&  întocmit de Serviciul 

Administrarea donieniului public si privat; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate r.4(2 	5 
Având în vedere prevederile art.10, alin.2 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea 

publică  şi regimul juridic al acesteia; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. ,,c, din Legea nr. 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, republicată  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea anexei 1 la HCL 123/2018 privind trecerea unui imobil 
(teren si constructie) din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia, 
conform anexei 1 la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Anexa 1 face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art.3. Incepând cu data prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă  se abrogă . 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

ŞEDINŢĂ  

6/ 	 SECRETAR 
Jr.Valerica Fotache 



ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAJI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr._din /2o 	2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea anexi 1 la HCL 123/2018 privind trecerea unui imobil situat in str. 
Gheorhe Petrascu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al 
acestuia. 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare este format din 
constructie in suprafata de 745 mp si terenul aferent acestuia si este situat in Tecuci 
str. Gheorghe Petrascu nr.64-66.Acesta se afia in proprietatea municipiului Tecuci. 
Imobilul se afia la limita de sud vest a fostei cazarme si se invecineaza la sud cu 
Muzeul Aviatiei. 

Prin HCL 123/2018 a fost aprobata trecerea din domeniul public al 
municipiului Tecuci in domeniul privat al acestuia a constructiei si terenului ocupat 
de aceasta. 

Acesta nu a mai fost utilizat de 13 ani iar pentru reabilitarea sa sunt necesare 
fonduri importante. 

Procedura poate incepe dupa trecerea terenului din domeniul public in 
domeniul privat al municipiului Tecuci. 

Pentru valorifîcarea sa este insa necesar sa se tina cont si de faptul ca 
respectiva constructie are demisol iar utilizarea sa impune un spatiu deschis aferent 
care sa asigure iluminatul natural .In aceste conditii suprafata ocupata de constructie 
nu este suficienta si ca atare suprafata necesara de trecere in domeniul privat este de 
cel putin 971 mp. 

Având în vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare 
proiectul de hot ărâre. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 

!t_,  

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.62din 12o2— 2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea anexi 1 la HCL 123/2018 privind trecerea unuiimobilsituatinstr. 
GheorghePetrascu64-66dindomeniulpublicalmunicipiuluiTecuci,îndomeniulprivatal 
acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicată  în 

2007 privind administra ţia publică• locală, consiliul locăl administrează  domeniul 

public şi privat al localit ăţii. 

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

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

domeniul privat al localit ăţii a bunurilor imobile se face prin hotărârea Consiliului 

Local. 

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

indeplineste conditiile de legalitate. 

Şef serviciu ADPP 

ing.a Lucian 



Anexa 1 la HCL nr. 

lmobil ce trece din domeniui public în domeniul privat al municipiului Tecuci 

Nr. 
crt. 

lmobil Supr. teren 
mp. 

Supr.construită  
mp. 

Supr. desfă urată  
mp. 

Val. inventar 
construcţ ie- lei 

1 Pavilionk 971 745 216914 83636,74 

PLAN DE AMPLASAMENT sI DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1: 500 

Nr. cadastral Suprafa ţa măsurată  a imobilului(mp) Adresa imobilului 

971 mun. Tecuci, strada Gheorghe Petrascu nr. 64-66, pavilion K 

Cartea Funciara nr. Unitatea Administrativ Teritorial ă  (UAT) 

Tecuci 
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A. Date referitoare la teren 

Nr. 
parcela 

Categoria de 
folosinta 

Suprafata 
[mp] Mentiuni 

cc 971 imobilul nu este împrejmuit 

Total 971  

B. Date referitoare la constructii 

Cod 
cir. 

Destiriatia Suprafata construita la sol 
Impl 

Mentiuni 

C1 CIE 745 suprafaa construit ă  desfă urată  = 2169 mp 

Total j~jj  745  

Suprafata total ă  măsurată  a imobilului = 971 mp 


