
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RREA Nr. 	 

Din 	/1O 	2018 

Privind: trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul 
privat al acestuia.  

Iniţiator Catalin Constantin Hurdubae - Primar.glmunicipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectu1ui::63-31,9/2?), to, ZOŢ41  

Conşiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intirunit în şedinţă 61/22,;(00 in data 
de 	(0 	2018; 

Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr.253k60/1.,3. /0' l<9  /8 
Având in vedere raportul de specialitate nr. --- 	23. /0 	intocmit de 

Serviciul Administrarea domeniului public si privat; 
Având in vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr.(12.. /  
Având in •vedere prevederile art:10, , alin.2 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea 

publică  şi regimul juridic al acesteia; 
Având in. vedere prevederile art-36, alin. 2, lit. „C", din Legea 	215/2001; a. - 

administraţiei publice locale, republicată  in 2007; 
- - -• .inba -2 	45; ăIî3i t.r15, 	i;• Iit: 	diff Legea'fir: ş-215/2001""a"adinini'Stfăti6' 

publice locale, republicat ă  in 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.l. Se aprobă  trecerea unor bunuri imobile (terenuri) ,situate in Tecuci str. Tecuciul 

Nou (CF108441,CF108442) din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al 
acestuiaimobilele se identifica conform anexelor 1 si 2 la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Anexele lsi 2 fac parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art.3. incepând cu data prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă  se abrogă . 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞ~^'W,ŞOINTĂ  

SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din  r;23, 10 ,, 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul 
privat al acestuia 

Municipiul Tecuci detine la aceasta data mai multe imobile (terenuri) ce pot 
primi destinatii comerciale sau de productie altele decat cele de interes public.. 

Bunurile imobile (terenuri)ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare 
sunt situate in Tecuci str. Tecuciul Nou la intersectia cu strada Vrancel.Acestea au 
acces la ambele strazi si sunt separate de un canal de desecare.. 

Acestea •ot fi _puse- in -valoare prin punerea . lor -1a, dispozitia investitorilor 
pentru construirea de locuinte sau spatii comerciale sau de servicii,prin organizarea 
unor licitatii publice.. 

, 	 apartin, dorneniului 	 ,„ca 
procedura poate incepe dupa trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Tecuci. 

Necesitatea dezvoltarii cartierului Satul Nou,din care fac parte si 
amplasamentele susmentionate in suprafata de 3509 mp respectiv 1886 mp, impune 
crearea conditiilor de diversificare a activitatilor economice. 

Având in vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMA R, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.  S3Gf din 	10 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul 
privat al acestuia 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  1n 

2007 privind administra ţia publică  locală, consiliul local administrea7ă  domeniul 

public şi privat al 

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

proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public 1n 

domeniul privat al localităţii 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 



ANEXA NR. 

Pian de i piasi en ş  delitnitare a 
scara 1:1000 

 

Nr. cadastral Suprafa ţa m ăsurată  a imobilului (mp) Adresa imobilului 
1886 

Nr. Cartea Funciar ă  Unitatea Administrativ Teritorial ă  (UAT) 
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A. Date referitoare la teren 
Nr. 

parcela 
Categorie de 

foliosinta 
şuPrOga 

(n1P) 
Mentiuni 

1 A 1$86 terenul nu este Imprejmuit 

TOTAL 1886 — 
B. Date referitoare la coostruqii 

Cod Destinatia Suprafata eo pstruita 
la şol (mp) Mentiuni 

TOTAL — 
u rafaţa.I.Q,M1ă. măsurată  a intobilului = 1886 mp 

din act = 5953 mp 
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Unitatea Administrativ Teritorial ă  (UAT) Nr. Cartea Funciară  

Nr. cadastral Suprafaţa măsurată  a imobilului (mp) Adresa imobilului 

3509 

Tecuci 

nr. cad. 106614 

«9100 489100  

ANEXA NR 

Plan de amplasament ş i delimitare a imobiltdui 
seara 1:1000 

A. Date referitoare la 	n .tere 

1 	Nr. 
parcela 

Categorie de 
folosinta 

• Suprafata 
(mP) 

Mentiuni 

1),' 	. 	1 A 3509 terenul este partial imprejmuit 

/ 	TOTAL 3509 — 
B. Date referitoare la construeţii 

Cod Destinatia • Suprafata construita 
, 	la sol (mp) Mentiuni 

-- — __ 
•TOTAL — 

• er 	la totală  măsurată  a imobilului = 3509 mp 
'..'„Supraf 	din act = 5953 mp 
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