
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. 

DIN  2!9_1(,/  .2018 

Privind: transmiterealn folosin ă  • atuită   pe termen limitat, Asociaţiei Române pentru 
Propagandă. şi Istoria Aeronauticii — Filiala A.R.P.I.A. Tecuci, a unui imobil apar ţinând 
domeniului public al municipiului 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Mu,icip,u1ui ecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de inregistrare ş i data depunerii proiectului :  	7( t5204 
Consiliulocal al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit în şedinţă  ordinară, in data de 
 	i

ţL 
 .2018; 

Având în vedere: 
- adresa 83266/2018 a ARPIA filiala Tecuci; 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nrP 6-0,  2018; 
- raportul de specialitate intocmit de 	Directia Arhitect sef, inregistrat sub 

nr32/0 /2/,  //1/. .2018; 
,  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.,:zr -J ; 

in baza prevederilor: 
- • art.36 alin (2),lit c din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
art.45, alin 3 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R Ă STE: 

Art. 1. Se aprobă  transmiterea in folosinţă  gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Române 
pentru Propagandă  şi Istoria Aeronauticii Filiala A.R.P.I.A. Tecuci,a unui imobil apar ţinând 
domeniUlui public al municipiului,identificat conform anexei la prezenta hot ărâre. 

Transmiterea 1n folosinţă  se face pe o durata de 5 ani. 

Art.2. Transmiterea 1n folosinţă  se face pe bază  de protocol de predare-primire în care se vor 
specifica obligaţiile părţilor. 

Art.3. Cu data prezentei se abrog ă  orice prevederi contrare prezentei hot ărâri 

Art.4. Prezenta hot ărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Mimicipiul Tecuci. 

PRESED1~3B 5‹DNTĂ 	 SECRETAR 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR9Vg;6».  
DIN 	  

Privind: transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Române pentru 

Propagandă  si Istoria Aeronauticii — Filiala A.R.P.I.A. Tecuci, a unui imobil apar ţinând  
domeniului public al municipiului  

Imobilul situat în Tecuci, strada Gheorghe Petra şcu, nr. 64 — 66, face 
parte din Pavilionul A şi aparţine domeniului public al municipiului. 

Prin Adresa inregistrată  sub nr. 83266/2018, Asociaţia Română  pentru 
Propagandă  şi Istoria Aeronauticii — Filiala A.R.P.I.A Tecuci, solicită  incheierea 
unui protocol pentru un spaţiu in vederea extinderii expozitiei destinate 
aviaţiei. 

Filiala A.R.P.I.A. Tecuci este subordonat ă  A.R.P.I.A., cu sediul central 
in Bucure şti, reatestată- ca-personalitate juridic ă  în Dosarut nr: .22221PJ/1990 de 
către Judecătoria Sectorului 1 Bucure şti. 

Asociaţia Română  pentru Propagandă  şi Istoria Aeronauticii este, 
conform' •Stattilui, o aSoeiaţie autonornă, apOlitică, Persdană  juridiCă  cu drept 
privat, fără  scop patrimonial, nonprofit, cu caracter cultural, ştiinţific şi istoric, 
deschisă  tuturor celor interesaţi, iubitori ai aeronauticii şi astronauticii, 
indiferent de profesie, studii, stare social ă , etnie sau apartenen ţă  politică . 

Pavilionul A — comandament, ce face obiectul proiectului, a constituit 
la inceputul anilor 1900 corpul de baz ă  al Şcolii de Aviaţie Tecuci.Din anul 
2011 cand a fost repartizata asociatiei o mica parte din imobilul respectiv 
aceasta a realizat un muzeu la scara redusa ce a repus pe harta tarii traditia 
aviatica tecuceana. Prin transmiterea 'in folosin ţă  asociaţiei a unui spatiu mai 
generos, se creeaz ă  premizele reabilit ării parţiale a clădirii ş i 'intreţinerii acesteia 
dar şi posibilitatea realizarii unui muzeu regional al aviatiei. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

RAPORT DE SPECIALITA,TE NR. 	 
DIN 	  

Privind: : transmiterea in folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Române pentru 
Propagandă  şi Istoria Aeronauticii — Filiala A.R.P.I.A. Tecuci, a unui imobil apartinând 
domeniului public al municipiului  

Potrivit art.36 alin 2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  1n 2007, cu modificările i completările ulterioare, 
consiliile locale au atribu ţii privind administrarea domeniului public i privat al 
unităţii administrativ teritoriale. 

in conformitate cu art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  in 2007, cu rnodificările şi completările ulterioare, 
consiliul local poate da în folosinţă  gratuită, pe termen limitat, imobile din 
proprietate public ă , persoanelor juridice fără  scop lucrativ pentru Indeplinirea 
unor aetivităţide utilitate'public ă . 

Imobilul situat în Tecuci, strada Gheorghe Petra şcu, nr. 64 — 66, 
Pavilion A, aparţine domeniului public al municipiului Tecuci. 

Având 1n vedere cele men ţionate mai sus, considerăm că  proiectul de 
hotarare indeplineste conditiile de legalitate. 

Directia Arhitect sef 	 Şef Serviciu ADPP 


