
RUMANIA 
JUDEJUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOTARAREANr. /L9 
Din 	/2. 2018 

Privind: trecerea unui imobil situat in sir. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public al 
municipiului Tecuci, in domeniul pr  ivat al acestuia. 

Iniliator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municpiului Tecuci, judeul Galati; 
Nr. de Inregistrare §i data depunerii proiectului: '/)/'. c WO 

Consiliul local a! municipiului Tecuci, judeul Galati, Infrunit In §edintA Qt4'Vrn in data 
de 	Z2 ,. 	2018; 

Avnd In vedere expunerea de motive q initiatorujui, Iriregistratã sub nr.J69/2/ 062 
Având In vedere raportul de specialitate m 	/tntocmit de DirectiaArhitect Sef; 
Având in vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 
Având In vedere prevederile aitlO, alin.2 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea 

publica i regimul juridic al acesteia 
Avnd In vedere prevederile art 36, aim. 2, lit. ,,c", din Legea nr. 215/2001, a 

administratiei publice locale, republicatä In 2007; 
In baza art 45, alin.3 §i art. I 15, aIm. 1, lit. ,,b" din Legea nr. 215/2001 a ádministraiei 

publice locale, republicatã In 2007; 

HOTARASTE: 

Art.!. Se aprobã trecerea unui imobil (teren si constructie) din domeniul public al 
municipiului Tecuci, In domeniul privat al acestuia, identificat conform anexei 1 la prezenta 
hotärâre. 

Art.2. Anexa 1 face parte integrantä din prezenta hotärâre. 
Art.3. Incepnd cu data prezentei hotàrri, once prevedere contrarä se abroga. 
Art.4. Prezenta hotArâre va fi adusà la Indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotärãre va fi comunicatä celor interesa4i prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

- 

ci 

Ji ValencaFotache 



ROMANIA 
JUDE TUL GALAJI 

MUNICIPIIJL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. i// dinJ28 2018 

EXPUINERE DE MOTIVE 

Privind: trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public a! 
municipiului Tecuci, in domeniul privat a! acestuia. 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de botarare este format din 
constructie in suprafata de 745 mp si terenul ocupat de aceasta si este situat in Tecuçi 
str. Gheorghe Petrascu nr.64-66.Acesta se afla in proprietatea municipiului 
TecuciTecuci . Imobilul se afla la limita de sud vest a fostei cazarme si se 
invecineaza la sud cu Muzeul Aviatiei. 

Imobilul susmentionat apartine domeniului public al municipiului Tecuci. 
Acesta flu a mai fost utilizat de 13 ani iar pentru reabilitarea sa sunt necesare fonduri 
importante. 

Pentru o valorificare optima a bunului respectiv este necesar scoaterea la 
vanzare ,sumele obtinute putand fi utilizate la executarea unor lucrari de investitii de 
interes local.. 

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

Având In vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere §i aprobare 
proiectul de hotàrâre. 

PRIMAR, 
Cata 



ROMANIA 
JUDEJUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr.5-7 (Zdin (-o6 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public al 
municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. 

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

2007 privind administraçia publicã localä, consiliul local administreazã domeniul 

public §i privat a! localitàtii. 

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

proprietatea publicá §i regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public in 

domeniul privat al 1ocalitãii a bunurilor imobile se face prin hotàrârea Consiliului 

Local. 

Având In vedere cele de mai sus )  considerãm CA proiectul de hotarare 

indeplineste conditiile de legalitate. 

Directia Arhitect Sef 
	

Sefserviciu ADPP 

ari1icaaun 
	

ing.GradaLucian 



Anexa 1 1aHCL.1./?O18 

Imobil ce trece din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tecuci 

Nr. 
Ctr 

Imobil Sup. Teren Sup. Construita Sup. Desfasurata Val. inventar 
constructie 

Pavilion K745rnp 1 
 

745 	m 2169.14rnp 83.636,74 lei 

4. 


