
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREANr.  2_0  
Din  2 1, (r) 	2019 

Privind: : schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.77 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi; 
e Număr de Inregistrare si data depunerii proiectului: nr • /57 2019 ; 

Consiliul local ,a1 municipiului Tecuci, judetul Galaţi in I t In sedinţaot.64'~-in data de 
24.  02.----:!2019; 

Având învedere: 
• -expunerea de motive a Mi ţiatorului ffiregistrată  sub nr.  9266 //5--o.,22 2019; 

• -raporţul de specialitate Intocinit de Directia Arhitect Sef, Inregistrat sub 
nr. 	/70--0.9-,.  2019: 	. •; 

- raportul de avizare Intocmit de cOmisiile de specialitate nr. 
7 preVederile art:36, alin.(1) - si (2), lit."c" si art.123 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publiCe locale, republicata, curnodificarile si completarile ulterioare, 
- .art.147 din Constitutta Romaniei ; 

In baZa beciziei CCR 38472018 , art. 45, alk ţ. (3) si art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 
215/2001 aadrninistraţiei publice Ieca1e,,rep ublicata in 2007: 

HOT Ă RĂŞ TE: 

•SehInabarea'destinatiei spatiului' .situat in Tecuci, str.1 DeceMbrie 1918 
nr.•7 in spatiu: de'stinăt ed i u administratiy .hnobilul se klentifica conform planului de arnplasament 
ai-texa 1 laprezenta hotărare:: 

i'a1te' preVederi coritrare se abroga. 
Ărt,3. Prezenta hofărâre va 1 comunicată  eelor interesaţi prin grija secretartilui 

PRE,ŞEDINTE D 

SECRE.TAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr. 	din  JO7 	2019 

-EXPUNERE D1E MOTIVE 

Privind:  schimbarea destinatiei .unui spatiu situat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.77 

Spatiul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare es -te situat in str. 1 
Decembrie 1918 nr.77 si apartine-domeniului public al municipiului Tecuci.Acesta a 
foSt utilizat pentru sediu p.artid U.N.P.R: dar acesta a renuntat la beneficiile 
contractului de inchiriere . 

. Spat•ul respectiy are o suprafata utila de 20,88 mp si este alaturat locatiei unde 
isi desfasoara aCtivitatea Asociatia ,Cadrelor Militare in Rezerva.• 

La aceasta data exista mai multe solicitari ale unor asociatii pentru 
de spatii destinate oraniarii sedii1O.r. 

Pentru a . veni in sprifinut acestora si tinand cont si de disponibilitatea existenta
•  iinptine .asigurarea spatiilor :pei-itrd sedii1e locale ale acestora. _ 

La aceasta data nuiniciPiul -Tecuci a r 'eintrat in posesia imobilulut diii strada 
.ecembrie .  1918 nr:77, . acestă  :putand ..fi atriburt numat dupa schirribarea 

de'stinafiei,atribut ce revine'Consilii -t"fi local.. 
• in aceste condi ţii supun spre dezbatere ş i aprobare proiectul cie hotărlre.in forma .- 

ropusa." 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMARIA MUNICIPIUL'UI TECUCI 
DIRECTIA ARBITECT SEF 

, Nr. g 3,c 	din 	2019 

RAPORT DE SPECIALITATE  

PA:Vind 	cn. destinătiei nnui spntin situat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918,nr.77 
• • 	, 	• 	 .• 

şpatinl ce faCe obiectui pi6iectului de hotarare,situat in Tecuci str.i Decembrie 
., 1918 fir.-77, aPar'fine:dOrneniului.public aI municipiutui Tecuci . 

"-POtrivit 	 Legea nr. 215/2001, republicat ă  iri 
2007. priVind administŢaţia publică  1oc1ă . consiliul local administrează  domeniul 

priVat 
•, In confOrMitate .bu -Prevederile aft.1:23 din I,egea 215/2001, ConsiUile locale şi 

• consiliik judeţene liotăr—ăSC-Că  bunurile-e aparţin'domeniului public sau privat, de , 	 , 	. 	, 
intereS 	 lie date 'in administrarea regiilor :antonome ş i 

fie Cdirc şiOhate ori, să;:fie"in0-ririate. 
' • • •• op.niderăm 	 e , 	. 	• 	• 	. 	• 

, 
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