
ROMÂN1A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă.R Ă REA Nr. 	 
Din 	3i (0, 2018 

Privind: Atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a unui imobil —alee 
acces 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 
Galaţi; 

Nr. de inregistrare ş i data depunerii proiectului~o7g. (0.  2018; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţa0(WĂ,f  

din data de 	J/. 	2018; 
Ay.ând in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub 

nr. 	(0 .  2018; 
Având in vedere raportul de specialita ţe îpcmit Serviciul Administrarea 

Domeniului Public ş i Privat, inregistrat sub nr.cr,592 	- (0 •2018;  
Avand in vedere raportul comisiilor nr.  /// 2  

Avand in vedere art/862 din Noul cod civil Privinciproprietatea public ă ; 
Având in vedere prevederile art. 36, alin.2, lit. „c"si art.120 alin.1 si 2 din Legea 

nr. 215/2001 privind administra ţia publică • locală, republicată  în 2007 cu modificările si 
completările ulterioare; 

Având in vedere art. 45 alin. 3 şi art.115, alin.1, lit.„b" din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, repUblicată  in 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1-. Se aprobwatestarea apartenentei domeniul - public "al -UAT Mtiipii 

Tecuci a imobilului —alee acces situat in str. Ecaterina Teodoroiu,identificat conform 
anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Serviciul ADPP va asigura inscrierea imobilului in Cartea funciara iar 
Directia Generala Economica va proceda la inregistrarea sa in evidenta contabila. 

Art.3. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci 
Art.5.Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci . 

PREŞEDIN~WNTĂ , 
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. j571JY  din  0,2 	.  2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a unui imobil —alee 
acces 

Imobilul ce face obiectul proiectului de hotarare este destinat accesului 

pietonal si auto din strada Ecaterina Teodoroiu catre Gradinita Prichindel si catre 

blocurile sau garajele din partea de nord-vest a intersectiei cu strada Gheorghe 

Petrascu. 

Imobilul este in suprafata de 649 mp si reprezinta aleea de acces ce face 

legatura intre strada Ecaterina Teodoriu ,din punctul situat in partea de nord a 

blocului- E4c, cu parcarea aferenta blocurilor din zona respectiva.Aleea asigura- si 

accesul la garajele proprietate privata din partea de nord. 

de hotarare propun atestarea - acestuia domeMuLpublic al. 	- 

municipiului si inregistrarea sa in cartea funciara 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea proiectului de 

hotârâre privind atestarea apartenentei la domeniul public a imobilului din str. 

Ecaterina Teodoroiu in forma propusa.. 

Primar, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PIVAT 

Nr. f577(0  din 	 , 2018 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind : Atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a unui imobil —alee 
acces 

Potrivit art.36 alin 2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  in 2007, cu modific ările i completările ulterioare, consiliile 
locale au atribuţii privind administrarea domeniului public Ş  privat al unităţii 
administrativ teritoriale. 

Art.863 din Noul cod civil prevede c ă  dreptul de proprietate public ă  se poate 
dobândi: 

- prin achizi ţie publică , 

- prin expropriere pentru cauz ă  de utilitate public ă, in condiţiile legii, 
- prin donaţie Sau legat, acceptat 1n condi ţiile legii, daCă  bunul, prin natura lui 

, sau prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public; 
prin convenţie cu titlu ,oneros, dac ă  unu1 , prin natura lui sau prip voin ţa 
dobânditorului, devine de uz ori de interes public; 

- prin transferul unui bun din domeniul privat al statului in domeniul public al 
acestuia sau din domeniul privat al unei unit ăţi administrativ - teritoriale în 
domeniul public al acesteia, in condi ţiile legii; 

- prin alte moduri stabilite de lege, 
Potrivit art.120 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , 

republicată  in 2007, cu modificările i completările ulterioare, apar ţin domeniului 
public de interes local sau jude -ţean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor 
sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes 
public naţional. 

Având în vedere cele men ţionate mai sus, considerăm că  proiectul de hotărâre 
indeplineste conditiile de legalitate. 

Şef Serviciu ADPP, 



ANEXA NR. 1.35 la re ulament 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 
SCARA 1:500 
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A. Date referitoare la teren 
Nr. 

parcela 
Categoria 

de folosinta 
Supralata 

(mP) 
i Mentuni 

 
1 Dr 649 TDI 

Total 649 
B. Date referitoare la constructii 

Cod 
constructie Destinatia 

Suprafata construita la sol 
( mP.) 

Mentiuni 

Total 

Suprafata totaIa masurata a imobilului = 649 mp. 
. , 	...-,..-. 

Executant, 

Data: 19.10.2018 

Semnatura si stampiN 	
- 


