
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr.  33  

Din 	c25-03 	2019 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionarii prin licitaţie publică  
a unui imobil (teren), apar ţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat in municipiul 
Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T. 

Iniţiator : Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proieeMui:/_gq din 	jaq  ; 

Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţt, intrunit in şedinţă l2e&)V1 in data de 
O. 2019; 
Având 'in vedere: 	 „ 
- expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrată  sub nr.  b‘66",;(..A01.(25, /2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Direc ţia Arhitect Sef, inregistrat sub 

nr.  "77-C63 	02,0  , 	 , /2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 	2, (5:, 
in baza prevederilor: 
- prevederile art..13, afin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea execut ării construcţiilor 

şi unele măsuri pentru realizarea locuin ţelor, republicată  in 2004; 
- Art36 alin 2 lit. 	din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.147 din Constituţia României; 
- Decizia CCR 384/2018, art.45, afin(3) şi art. 115, alin. 1, lit b din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată  in 2007; 

HOT Ă RĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  studiul de oportunitate cu privire la concesionarea prin ficita ţie publică  a 
imobilulukterenj, situat in str. •  Transilvaniei, zona bloc T., conform CF nr.111356 anexă  la prezenta 
hotarâre. 

Art.2. Se aprobă  caietul de sarcini cu privire la concesionarea prin licita ţie publică  a 
imobilulukterenj, situat in str. Transilvaniei, zona bloc T, conform anexei 2 la prezenta hot ărâre. 

Art.3. Se aproba concesionarea prin licitaţie publică  a hnobilulukteren) în suprafaţă  de 43 
mp, conform anexei 3 la prezenta hot ărăt'e. 

Art.4. Condiţiile de concesionare sunt cele prevămte in contractul cadru de concesiune 
conform anexei nr.4. 

Art.5. Preţul de pomire la licitaţie este de 23,8 leVmp/an conform HCL nr.10 din 27.01.2011. 

Art.6. Perioada de concesionare este de 25 ani, iar recuperarea pre ţului de concesiune se va 
face 1n primii 10 ani. 

Art.7. Anexele 1,2,3 şi 4 fac parte integranta din prezenta hot ărâre. 

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 

Prezenta hotăr'âre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului muiiicipiului 

INTE DE SEDINŢĂ  SECRETAR 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 3 3  /ae 5,  ~ O~' &S 
STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin 
licitaţie publică  a unui imobil(teren), aparţinând domeniului privat al 
municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T. 

CAP. l. OBIECTUL CONCESIUNII 

11. lmobilul (teren) se afiă  situat în Municipiul Tecuci, strada Transilvaniei, zona bl. T 

Terenul precizat este destînat construirii garaj. 

1.2. lmobilul aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci având suprafa ţa de 43 mp. 

13. lnvestiţia ce se va realiza, corespund din punct de vedere al destina ţiei cu planul 
urbanistic general. 

Cap. 11. MOTIVAŢIA  CONCESIUNII 

Motivele de ordin legisiativ, economic, financiar şi social care impun concesionarea unor 
bunuri - terenuri, sunt urm ătoarele: 

- prevederile art. 36, alin. (5), lit. 	din Legea nr. 21512001 privind administraţia 
publică  locală  repubiicată , 

- administrarea eficientă  a domeniului public şi privat al Municipiului Tecuci pentru 
atragerea de venituti suplimentare la bugetul local. 

Cap. 111. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat în Tecuci, strada Transilvaniei, zona bloc T, se concesionează  pe durata de 25 
ani; 

Cap. IV. ELEMENTE DE PRET 

lv.1. Preţul de pornire al licitaţie la concesîonare este de 23,8 lei/mp/an. 

IV.2.Plata concesiunii se va face ttimesttial în termen de 10 ani. 

IV.3. Redevenţa anuală  va fl indexată  conform ratei inflaţiei. 

IV.4. Întârzierile la plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalităţi de 0.3%Jzi. deîntârziere la 
suma datorata, urmând ca pentru întârzienle la plata a redeven ţei ce depăşesc &tuni să  se 
procedeze la retragerea concestunii fără  a fl necesară  intervenţia inştanţe1orjudecătoreşti 
(pact comisoriu expres)  

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITIEI 	
. 	

.: 
• 

V.1. lnvestiţia se va realiza în conformitate cu prevedetile certificatului de 	hÎm- 



V.2. Arhitectura va fi in concordant ă  cu ambientul arhitectural zonal. 

V.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din productia intern ă  sau din import, care s ă  
confere personalitate obiectivului ce se va realiza. 

V.4. Amplasarea in teren ca ş i accesele vor fi proiectate astfel Inc ăt să  se asigure circulaţia in 
zona. 

V.5. Prin solutille adoptate se va asigura protec ţia clădirilor invecinate precum ş i protecţia 
mediului. 

V.6. Regimul de Ină lţime şi tratarea arhitectural ă  va fi in concordan ţă  cu proiectul realizat in 
acest sens 

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII 

Procedura de atribuire este concesionare prin licita ţie publică . 

intocmit 

(///40  
/ 	,,,>, v 	, 

1 	c.,',  1,/ ......* 
( 	.t• 1 	;, 	 i ). 

\, 'L 4:::'1.-.'.'' ..j / I:f 

_ 



100066454737 	 lncheiere Nr. 2121 /31 O1 2O1 9 

Oficiui de Cadastru ş 1 Pubiîcitate lmobiliară  GALATI 
Biroul de Cadastru ş i Publicitate lmobiiiara Tecuci 

Dosarul nr. 2121 / 31-01-2019 

INCHEIERE Nr. 2121 

Registiator: CERASELA PETRUTA MITITELU 	. 	 Asistent: OANA ALINA DANILA 

. 	Asupra cererii introduse de UAT MUNICIPIUL TECUCI domiciliat in - privind Prima 
.. ... - ihregistare a imQbilelriunitatilor individuale {ui.) in cartea funciara, in baza: 

-Act Adminjstrativ nr.Hotararea nr. 225/29-11-2018 emis de Primaria Mun. Tecuci; 

fiind indepiihite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 
7/1996 republicata cu modificarlle si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu 
documentul de plata: . 

pentru serviciul avand codul 211 . 
Vazand referatul asistentului registrator ln sensulca nu exista impedimente la inscriere 

. . 	. 	. 	 .. 	. 	. 	DISPUNE 
Admjterea cererii cu privire la: 
- imobilul cu nr. cadastral 111356 
- se jntabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire lege in cota de 1/1 asupra A.1 jn favoarea 
MUNICIPIULTECUCI DOMENIUL PRIVAT, sub 8.1 din cartea funciara 111356 UATTecuci; 

Prezenta se va comunica părţilor: 
DOMNITEANU CONSTANTIN 
MUNICIPIUL TECUCI DOMENIUL PRIVAT 

*) Cu drept de reexaminare ln termen de 15 zIle de la cqrnunicare, care se depune la Biroul de 
Cadastru si Publjcitate lmoblliara Tecuci, se inscr•e i ,. 	ficiara si se solutioneaza de catre 
registratorul-sef 	 : 

VI 

15-022019 	 cERASE LŞ  

*) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art 62 allri (.1) din Regulamentui de avizare recelie  şi inscriere in 
evidenţele de cadastru şi carte funclară, aprobat prin ODG Nr 700/2014  

.-..-- 
F 

Documentul con ţine date cu caracterpersonal. protejate de prevederile Legii (Vr. 67712001. 	 Pagina 1 din 1 



zona bl T. 

w 	Oficiul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliară  GALATI 
Biroul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliară  Tecuci 

EXTRAS DE CARTE FUNCiARĂ  
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciară  Nr. 111356 Tecuci 

Nr. cerere 2121 
Zua 31 
Luna 01 
Anul 2019 

cod venfcare 

100066454737 

A. Partea L Descrierea imobiiului 
TEREN lntravilan 

B. Partea 11. Proprietari şi acte 

Înscrieri privitoare la dreptul de proprletate şi alte drepturi reale Referinţe 

21211 31/0112019 
Act Admînistrativ nr. Hotararea nr. 225, din 2911112018 emis de Primarîa Mun. Tecuci; 

81 
Intabulare. drept de PROPRIETAT, dobandlt prin Lege, cota actuala 
1/1 

Al 

1 MUNICIPIUL TECUCI DOMENIUL PRIVAT 

C. Partea 111. SARCINI. 

I 	rea 
lnscraeri privind dezmembrămlntele dreptulul de proprietate, I 	Referinţe dreturi 	le de aarantle sl sarclni 

.I 	 .- 

4 	 Q 

7 

2 

U 
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Carte Funciară  Nr. 111356 Comuna/Oraş/Municipiu: Tecuci 

Anexa Nr. 1 La Partea 

Teren 

Nr cadastrai Suprafa ţa (mp)* Observa ţ ii / Referinţe 	
j 

111356 43 

DatA rfrîtnr ln trn 	 . 

Nr 
Crt 

Categore lntra 
folosinţă 	viiaa 

Suprafaţa 
(mp) Tarla Parcelă 	Nr. topo Observaţll / Referinţe 

1 • 	 DA. . 43 - 
constructii . 

• LungieSegmente.:.;:. 	 . 	:. 
1) Valorile lungimiior segmentelor sunt ob ţinutedin proiecţie în plan1 

• Punct 
începUt 

Punct 
sfârşit  

. 	Lungime segment 

1 2 5.698 
• 	2 3 1.174 

3 4 ,, 5.263 
4 5 6.517 
5 il ,7.939 

** Lungimile segmentelor sunt determinate,în planul de proiec ţie Stereo 70 fl su,t.ti.mIlImet 
** Distanţa dintre puncte este formată  din segmente cumuiate ce sunt mai 

•\ 	•--.- 	
,l;:i 

. - 
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Carte Funciară  Nr. 111356 ComunajOraş/Municipiu: Tecucl 

Certific că  prezentul extras corespunde cu pozi ţiile in vigoare din cartea funciar ă  originală , păstrată  de acest 
birou. 
Prezentul extras de carte funciar ă  este valabil la autentificarea de c ătre notarul public a actelorjuridice prh 
care se sting drepturile reale precum ş i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informa ţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. 
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru servlciul de publicitate imobiliar ă  cu codul nr. 211. 

Data solu ţionă rii, 	 Asisten/fcgistratr, , 	 Referent,tura)

14-02-2019 	 OANA L.INA DANL 	. 

Dataeberă rii, 	

. 

: 	JN3J 	j 

AN 

\ 
l 

\ 
1Ijj 

0r 
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ANEXA NR. 1.35 la roqulirnnI 

PLAN DE AMPLASAMENT 51 DELIMITARE A IMOBULUI 
SCARAI:100 

[Nr. cadastral: Suprafata masurata Adresa imobilului 
43 mp. str. Transilvaniei 

Cartea Funciara nr.: UAT:] Tecuci 
Co 

Co 
In 

tereri IJAT Tecuci 

1 	 794 2 

485130 485130 

(D 

. 	 : 	 Cc 
• 	 .•• 	 .:• . 

c 

cl, 
c1) 
C0 

1.17 	4 

Ghena 

-•• 	 . \\ 	....... 
•: 	 CD •: 	 CD 

. 
.ţ  

A. Date roferltoare Ia teren 

Nr. Categoria Supraata Mentiuni 
parcela defoiosinta (mp)  

• 1 Cc 43  

Total  43  
B. Datereferltoarelaconstructii 

Cod . Suprafata construita la sol . 

constructie 
. 

Destinatia 
 (mp. ___________________________________________________ sven uril 

Total 
__ Sqpr

_
masurataa imobilului_= 43_mp. _OîiciuldeCalastru şi Publicitateiiaoblia,ă  G 

éJ~_
, 

	__acte = 43 mp. _Niime ş i Prenum 	NECHITAOABE 
Executant, 

_ 
Fu1 	INSPE 	R CADASTRU SENI 

PFA DOMNITEANUtOTANTJN Corifirm introducerea imobiluiui in baza 	e date integrata 
Confirm executarea masuto

,
tilor l 	terert, qorbtitud

. 
 nea 

intocmirii documentatiei cdastrale .sioresyondenta 
si atribuirea n u marului cadastral 

acesteia cu realit[tedi 	teren 	• 
Semnatura si stampila 
Data 

Semnatura si stampil 
- 

Stampila BCPI , 	
,t 

Data: 30,01.2019  
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ANEXA NR. 1.35 la requlament 

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI 
SCARAI:100 

Nr.cadastral: Suprafata masurata Adresa imobilului 
43 mp. str. Transilvaniei 

Cartea Funciara nr.: UAT: Tecuci 

Co  
CD 

teren UAT Tecuci 

1 	 794 2 

485130 • 	485130 

Cc 1F 
Q 

(o 

\ / 
5 ţ7 	4 / 

Ghena 

O) 

(D 

A. Date referltoare Ia teren 
Nr. Categoria Suprafata Mentiuni 

parcela de folosinta (mp)  
1 Cc 43  

Total •  43  
B.Datereferltoare laconstructii 

Cod Suprafata constnita la sol 
constructie Destinatia (mp.) Mentiuni 

Total  • uficiul de Cadatnj şî ubIicijate lmoblllafă  G 
_Supra 	totala masurataaimobilului = 43m ţ . Nume şi Pienuie:NECHITAGABRIEI ,ţ  

acte = 43 mp . 
_ 

La_1NSpITOR CADASTRU sc 
Executant, lnspector 

PFA DOMNITEA U CQNSTAJTI1. . . 	. 	. 	. 	. i 7 
Confirm introducerea imobilului n 	za de date tntegrata 

Confirm executarea masatorq la -teen,. .rectitudtnea si atribuirea numaruiuî cadastral 	I 
intocmirii documentatiiii 	si core.spondenta 

acesteia cu rea[iatea din teren Semriatura si stampila 
Data ... 

-. Semnatura si stampil //?. 
Stampila BCPI / 	 / 

Data: 3001.2019 



Anexanr.2 laHCLnr. 3312 0$.9 

CAIET DE SARCINI 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesîonarii prin licitaţie publică  
a unui imobil(teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul 
Tecuci, str. Transilvaniei, zona bI. T. 

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1. Imobil(teren) în suprafa ţă  de 43 mp din care 30 mp construire garaj si 13 mp. cale de acces - se află  
situat în Municipiu1 Tecuci, strada Transilvaniei, zona bloc T. 

1.2. Lotul de teren care face obiectul concesion ării aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci. 

1.3. Construcţia care se va reaiiza,, va corespunde din punct de vedere al destina ţiei cu planul urbanistic 
general. 
Terenul se concesionează  în vederea construirii garaj. 

Cap. 11. MOT1VATIA CONCESIONARII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care unpun concesionarea unor bunuri - 
terenuri, sunt următoarele: 

- prevederile art. 36, alin. (5), lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 privind adininistra ţia publică  locală  
republicată, 

- administrarea eficientă  a domeniului public şi privat al municipiului Tecuci pentru atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap M. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat în Tecuci, strada Transilvaniei, zona bl T, se concesioneaz ă  pe durata d5aii 

Cap 1V INCETAREA CONCESIUNII 	 \ 
4.1. Incetarea contractului de concesiune poate avea loc în urm ătoarele situaţii: 
a. La expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 
b. Pentru cazurile de interes public naţiona1 sau local, prin denunţarea unilaterală  de către concedent cu 
plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului. 
Daca părţile nu se înţeleg asupra cuantumului desp ăgubirii, urmează  să  se adreseze instanţelor 
judecătoreşti. 
c. In cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilateral ă  de către 
concedent, cu plata unei desp ăgubiri în sarcina concesionarului; 
d. In cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilateral ă  de către 
concesionar, cu plata de desp ăgubiri în sarcina concedentului; 
e. La dispariţia, dintr-o cauza de for ţă  majoră, a bunu1ui concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, fără  plata unei despăgubiri; concesionarul 
are obligaţia de a notifica deîndat ă  concedentului despre dispari ţia bunului ori despre imposibilitatea de 
realizare a activit ăţii sau serviciului public declarând renunţarea Ia concesiune. 
f. In situaţia în care interesul naţional sau local iinpune răscumpărarea concesiunii; aceasta se poate face 
numai prin Hotărâre a Consiliului Local în baza unei documenta ţii tehnico-economice în care se va 
stabili preţul răscumpărării; în această  situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune. 
g. Pe cale amiabilă, în situaţia în care cele două  părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest sens. 



4.2. În cazul încetării concesiunii pentru una din cauzele prev ăzute la pct. 4. 1. concesionarul are 
obligaţia de a preda concedentului documenta ţia tebnică  referitoare la obiectivul de investi ţie care urma 
să  se realizeze (sau s-a realizat par ţial sau total) pe terenul concesionat. 

Cap. V. ELEMENTE DE PRET 

5.1. Preţul de pornire la licitaţie al concesiunii este de 23,8 lei/mp/an. 
5.2. Plata concesiunii se va face trimestrîal în termen de 10 ani. 
5.3. Redevenţa anuala va fi indexată  funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Comisia Naţională  de 
Statistică  prin Buletinul Statistic de Pre ţuri. 
5.4. Intârzierile la plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalităţi de 0,3% /zi de întârziere la suina 
datorată, urinând ca pentru întârzierile la plată  a redevenţei ce depăşesc 6 luni să  se procedeze la 
retragerea concesiunii f ără  a fl necesară  intervenţia instanţelorjudecătoreşti (pact comisoriu expres). 
5.5. Garanţia de participare la licita ţie depusă  de ofertantul câştigător, respectiv 10 % din valoarea totala 
stabilită  la preţ  de pornire, se reţîne de concedent până  în momentul înclieierii contractului de 
concesiune. In cazul nesen- nării contractului, garan ţia se face venit la bugetul local. 

Cap. VI. REGIMUL BUNURILOR 

Terenul care constituie proprietatea concedentului va fl administrat şi exploatat de concesionar în 
conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea r ăinânând proprietatea concedentului şi 
urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/încetarea contractului de concesiune; acestea constituie 
bunuri de retur şi revin de drept coacedentului, gratuit şi libere de orice sarcini; în această  categorie intră  
şi bunurile ce au rezultat din investi ţiile prevăzute în contractul de concesionare precum şi bunurile 
rezultate din investiţii şi inodernizări efectuate de concesionar l ără  aprobarea concedentului.. 
Asupra bunurilor rezultate din investiţii sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa dar cu 
aprobarea concedentului, acesta din urrna are drept de preem ţiune la cumpărare, preţul pe care trebuîe 
să-1 plătească  fiind egal cu valoarea contabilă  actualizată  conform procedurilor legale; 
Bunurile proprii, care apar ţin concesionanilui (cu excep ţia celor realizate din investi ţii şi modeinizări 
efectuate fără  aprobarea concedentului ) răinân în proprietatea concesionarului, acesta putând dispune 
de ele oricum doreşte. 

Cap. VIL CONDIŢII DE MEDIU 

Concesionarul poartă  întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în doineniul 
protecţiei mediului 

Cap. VIIL CARACTERISTICILE INVESTITIEI 

8.1. Investiţia se va realiza în conformitate cu prevederile certisflcatului de urbaaisrn şi va fl asigurată  
pentru gradul 8 de seismicitate. 
8.2. Se vor folosi la finisajul exterior inateriale din produc ţia internă  sau din import, care să  confere 
personalitate obiectivului ce se va realiza. 
8.3. Ainplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel încât să  se asigure circulaţia în zonă. 
8.4. Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia mediului. 
8.5.Regiinul de înălţirne şi tratarea arhitectural ă  va fr în concordanţă  cu proiectul reatizat în acest sens. 
8.6.In cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini, concedentul poate rezilia unilateral 
contractul, fără  somaţie prealabilă  şi fără  a datora daune concesionarului. 

CAP. I. OBLIGATIILE PARTILOR 

9.1. Concedentul are următoarele obligaţii  
a. - Să  predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verba1 drar--r\ 
b - Concedentul are obligaţia de a nu tulbura pe concesronar în exercrliul d.pltiri1or r.yull 	din 
contractul de concesiune 	 - 	 : 

../ 



c. - Concedentul este obligat s ă  notifice concesionarului apari ţia oricărei împrejurări de natură  a afecta 
drepturile concesionarului în măsura în care aceste situa ţii depind în tot sau în parte de voinţa sa. 
9.2. Concesionarul are următoarele obligaţii: 
a.-. să  asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanenţă  a obiectului concesiunii pe 
cheltuiala sa şi să  despăgubească  pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa; 
b.-. să  pună  la dispoziţia concedentului documentele şi informaţiile cerute de acesta privind obiectul 
concesiunii, modul de desfăşurare a investi ţiei. 
c.- să  plătească  redevenţa la valoarea, în termenul şi modul stabilite prin contractul de concesiune. 
d.- să  realizeze Iucrările de investiţii corespunzătoare proiectului şi avizelor legale. 
e.- să  plătească  pe toată  durata concesiunii impozitele şi taxele datorate statului şi Administraţiei Publice 
Locale. 
f.- pe toată  perioada de derulare a contractului, concesionarul nu va putea subconcesiona, în tot sau în 
parte unei alte persoane, obiectul concesiunii. 
g- concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce prive şte respectarea Iegisla ţiei în vigoare cu 
privire la P.S.I. ,protecţia mediului şi persoanelor. 
h.- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat s ă  restituie în deplină  proprietate, 
liber de orice sarcină, bunul concesionat. 
i.- în termen de 30 zile de la încheierea contractului de concesionare, concesionarul are obliga ţia de a 
înscrie concesiunea, pe cheltuiala sa, în documentele de publicitate imobiliara (carte funciar ă). 
j.- să  constituie în ternien de 90 de zile de la încheierea contractului, cu titlu de garan ţie, o sumă  fîxă  
reprezentând 1023 lei, obligaţiei de plata de către concedent, stabilită  de acesta şi datorată  pentru 
primul an de activitate. 
Garanţia va fi depusă  în contul concedentului. 
k.- garanţia se va restitui după  achitarea integrală  a preţului concesiunii. 
1. - concesionarul este obligat să  realizeze obiectivul de investiţii în scopul căruia s-a realizat 
concesionarea terenului. 
m.- achitarea integrală  a debitelor pe care Ie are faţă  de bugetul loca1. 

Cap.X. RASPUNDEREA PARTILOR 

În toate cazurile de încetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat s ă  predea 
concedentului docuinentaţiile tehnice referitoare la obiectivele de investi ţii nerealizate sau realizate 
parţial 
In cazul nerespectării de către una dinlre par ţi a prevederilor contractului de concesiune, partea în culpă  
datorează  celeilalte părţi despăgubiri corespunzătoare prevederilor conlractului de concesiune sau 
corespunzător Iegislaţiei specifice în donieniu desp ăgubirile sunt cuinulative şi nu exclusive. 
Situaţiile cle forţă  znajoră  exonerează  de răspundere partea care le invocă  şi dovedeşte în condiţiile Iegii; 
apariţia cazurilor de forţă  majoră  trebuie coinunicată  în terinen de 5 zile de la apariţie, comunicarea 
urmând a fI însoţită  de docuxnentele care atest ă  cazul de forţă  majoră  în lipsa acestor docuinente 
constatatoare, partea care a invocat cazul de for ţă  niajoră  nu va fl exonerată  de răspundere; în cazurile 
de forţă  majoră  invocate şi dovedite ca atare, p ărţile vor conveni la decalarea obligaţiilor cu perioada 
afectată  de forţa Inajora. 

Cap XI SOLUTIONAREA LITIGIILOR 	 / 
-. 

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derul ării contractului de conc .ini ş1: care u se • pot 
soluţiona pe cale ainiabilă  vor fi supuse spre soluţionare instanţe1orjudecători onxpelenlc 

	

\\ 	. 	• 	. 	• 	• 	,: 
Cap. XIL DISPOZITII FINALE 	 • 

12.1  Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesionarc. : :• ...• . : :. .•: 
12.2 După  concesionare , realizarea obiectivului de investi ţii se va face nuinai pe baza unui proicct legal 
avizat, aprobat şi a autorizaţiei de construire emisă  de organele coxnpetente în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991, republicată. Soluţiile prezentate o data cu depunerea op ţiunilor,, în cazul 
adjudecării licitaţiei, nu reprezint ă  aprobarea acestora şi nu exonerează  pe câştigător de obţinerea 
avizelor şi acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul 
Comisiei de urbanism, autorizaţia de construcţie, ş.a.m.d.). 



12.3 Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si func ţionarea investiţfilor privesc 
pe concesionar. 
12.4 Toate lucrărfie privind racordarea la re ţelele tehnico-edilitare existente si ob ţinerea acordului de la 
deţinătoril acestora privesc pe concesionar. 
12.5 Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea activit ăţii în scopul 
căreia a fost concesionat terenul. 
12.6 Concedentul are dreptul ca prin imputernicifii s ăi să  urmărească  mersul lucrărilor de construcţii în 
vederea asigurării calităţfi si stabilităţfi căt şi incadrarea în termenul de punere in func ţionare stabilit 
prin actul de concesionare. 
12.7. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare ficita ţiei se pun la dispoziţia solicitantului 
contra cost, in valoare de 50 lei. 
12.8.Taxa de participare la licita ţie este de 100 lei. 
12.9. Participarea la licita ţie a ofertanţilor este condi ţionată  de achitarea integrala a debitelor pe care le 
au fata de bugetul local, achitarea documentattei de ficita ţte şi a garantiei de participare, in cuantum de 
10% din valoarea totală. 
12.10. Daca din difefite motive licitaţia se amână, se revocă  sau se anulează, decizia de amânare, 

revocare sau anulare nu poate fi atacată  de ofertanţi. 
Ofertanţilor lt se va inapoia in termen de cinci zile garan ţia de participare la licitaţie şi contravaloarea 
docurnentaţieă  de licitaţie pe baza unei cereri scrise şi inregistrate la Primăria Mtmicipiului Tecuci. 
Prin depunerea documentelor de parficipare la licita ţie, toate condiţiîle impuse prin caietele de sarcini se 
consideră  insuşite de ofertant 
12.11. in vederea participără  la licitaţie ofertantul trebuie să  facă  dovada 	: 

o garanţiei de participare la licitaţie, în suma de 10% din valoarea total ă  a preţului de 
pomire la ficitaţie a terenului, adică  1023 lei, 

o caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în suma 
de 50 lei. 

o taxa de participare la ficitatie în suma de 100 lei. 
Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 

o au debite faţă  de Municipiul Tecuci; 
o sunt in litigii cu Municipiul Tecuci; 
o au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au incheiat contract cu Municipiul 

Tecuci, din vina lor. 
o au datorii bugetare fata de DGFP, Municipiul Tecuci. 

Garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini şi taxa de participare la licitaţie se vor acbita la 
casieria Municipiului Tecuci. 
Restituirea garanţiei in cazul ofertanţilor care nu au adjudecat se efectueaz ă  la cerere. 

PRESEDINT'E DE ŞEDINICĂ  CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

............... 
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INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

Licitaţia publică  organizată  pentru concesionarea unui ixnobil(teren), în suprafa ţă  de 43 mp se va 
desfăşura în data de  ora  , la sediul Municipiului Tecuci, strada 1 
Decembrie 1918, nr. 66. 

Depunerea documentaţiilor pentru Iicitaţie se va face până  la data de 	ora 
9.00, la registratura Municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 191, nr. 66. 
În vederea participării la Iicitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească: 
- garanţia de participare la Iicitaţie, în smnă  de 1023, reprezentând 10% din valoarea total ă  a terenului, 
calculată  la preţul de pornire, depusă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 lei, la 
casieria primăriei. 
- taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria prnnăriei. 
Preţul de pomire la licitaţie este de: - 23,8 Iei/inp/an.. 
Ofertanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Tecuci două  plicuri închise şi sigilate, unul 
exterior şi unul interior care vor conţine: 
- plicul exterior va cuprinde plicu1 interior(care conţine oferta de preţ) şi urinătoarele documente: 
- copie xerox după: 
Pentru persoane juridice 
- act constitutiv al societăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de înregistrare la 
Registrul Comerţului. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci; 
- certificat fiscal prin care să  se ateste faptul că  nu are datorii bugetare faţă  de DGFP, Municipiul 
Tecuci. 
Certificatele flscale vor fl eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă  a ofertantului şi 
vor fî depuse în forina originalăg 

- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de îniputernici ţii ofertanţilor şi nu 
de aceştia personaL 
- copie xerox după  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie şi a 
garanţiei depuse. 
Pentru persoane flzice. 
- actul de identitate 
-. copie xerox după  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie şi a 
garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuteraici ţii ofertanţilor şi nu 
de aceştia personal. 
- certificat fiscal prin care să  se ateste faptul că  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, Municipiul 
Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de 	 i şţ  

yor fi depuse în forma original ă. 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie în data stabilită, 

urmând a fi returnate. 
•-J ;;., 
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DESFĂSURAREA LICITAŢIEL 

Se incepe licitaţia parcurgănd următoarele etape: 
1. se verifică  existenţa actelor doveditoare de plată  a garanţiei, a caietului de sarcini si a documenta ţiei 
pentru licitaţie. 
2. se verifică  identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adeverinţei. 
3. se verifică  ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor ce au 
depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie). 
4. imobilul se adjudecă  acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă. 
5. in cazul 'in care două  oferte financiare surit egale, ofertan ţii afiaţi la egalitate vor depune in termen de 
15 minute, o nouă  ofertă  financiară  si declarat căstigător, va fi cel cu oferta financiar ă  mai mare. 
6. comisia de organizare si desfăsurare a licitaţiei va incheia un proces — verbal de adjudecare, in dou ă  
exemplare. 

7. Părţile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă  adjudecare, în vederea incheierii contractului de 
concesiune, pe ba7a procesului — verbal de adjudecare, 'in caz contrar c ăstigătorul va pierde garan ţia care 
se va face venit la buget local. 

in cazul in care la data si ora anun ţată  pentru desfăsurarea licitaţiei, nu sunt 'inscrisi minim trei 
ofertanţi, licitaţia se anulează  si se va organiza  o altă  

Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere direct ă  în situaţia in care, după  
repetarea procedurii de licita ţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. 

Contractul de concesiune se va incheia in termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 
Nesemnarea de către adjudecător a contractului 'in tennenul stabilit duce la pierderea garan ţiei de 

participare ce se va face venit la bugetul local si disponibilizarea londui de teren pentru o nou ă  
Pentru ofertantul care a adjudecat si a incheiat contractul de concesiune, garan ţia depusă  pentru 

'inscrierea la licitaţie se va reţine si va constitui avans din preţul de vkizare datorat de cump ă  'rător. 
Nu se pot inscne la licitaţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudf-rători ai unei licita ţii 

anterioare si nu au incheiat contract cu Municipiului Tecuci, au datorii la bugetul local. 
Din taxa de participare la licita ţie se suportă  cheltuielile privind organi7area  licitaţiekanunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale — fumituri de birou). 

ŞEF SERVICIU ADPP 
_ 
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Anexa nr.4 la HCL nr 33  /,î~-  

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICI1IUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	/ 	 2019 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Încheiat astăzi ...................... 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, reprezentat prin 
priinar Cătălin Constantin Hurdubae şi director executiv, în calitate de concedent, pe de o parte, 

şi 

1.2. 	Nuniitul 	cu domiciliul 	în Tecuci, str. 
____ bL 	, sc. 	, ap. 	, judeţ  ______________, în calitate de 

concesionar, pe de altă  parte, 

IL OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract îl ccrnstituie cedarea-preluarea, în concesiune, a 
terenuiui situat în str. Tral1silvaniei, zona bloc T, in suprafaţa de 43 mp, (30 mp construire 
garaj si 13anp cale de acces) apar ţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, identificat 
conform Cărţii funciare, nr. 1 1 1356, destinat construirii unui garaj. 

2.2. a) concesiunea imobilului a fost aprobată  prin H.C.L nr. 	din_______ 
b) Descrierea obiectului si a concesinnii sunt stabilite în caietul de sarcini anexă, 

care face parte integrantă  din prezentul contract si pe care concesionarul îI acceptă  integral. 
c) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele 

convenite de părti. 
2.3. Predarea - priinirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază  de proces-verbal 

care se va încheia în termen de 7 zi1e de la seinnarea contractului de concesiune şi va 
constituie anexa care face parte integrantă  din prezentul contract. 

2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt 
următoarele: 

a) Bunuri de retur care revin de piin drept, gratuit si libere de orice sarcini 
concedentului, la expirarea contractului de concesiune: 

- destinat construirii unui garaj. 
b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concedentului, în măsura 

în care acesta din urmă  îşi manifestă  intenţia de a le prelua, în schimbul plătii unei 
compensatii egale cu valoarea contabilă  actuakzată, conform caietului 

c) Bunuri proprii care la expirarea contractului de conces1&rn- 	ojietatea 
concesionarului. 	 ., . 

constructzi realzzate şl utzlzzate de concesionar 	f—Ï11
~ 
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2.5. La încetarea contractului de concesiune, din orice cauz ă, bunurile prevăzute la pct. 
2.4. se vor repartiza potrivit destina ţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat s ă  
restituie, în deplină  proprietate, liber de orice sarcin ă, bunul concesionat inclusiv investi ţiile 
realizate. 

111. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Durata concesiunii este de 25 ani începând de la data semn ării prezentului contract, 
iar durata de recuperare a pre ţului este de 10 ani. 

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult o 
jumătate din durata sa ini ţială  prin simplul acord de voinţă  a1 părţilor care vor încheia un act 
adiţional cu cel puţin 60 de zile înainte de încetarea lui. - 

1V. PRETUL CONCESIUNII 

4.1. Preţul concesiunii este de 	 . care se va indexa cu rata infla ţiei, în 
conditiile mentionate în caietul de sarcini. 

4.2. Sumele prevăzute 1a art. 4.1. se plătesc în 4(patru) rate trimestriale, în termen de 10 
(zece) zile de la expirarea fiecărui triinestru. 

4.4. Întârzierile la plată  a ratelor trimestriale se vor penaliza cu 0,30 %/zi din suma 
datorată. Dacă  întârzierile depăşesc 6 luni de zi1e, concedentul poate s ă  procedeze la 
retragerea concesiunii, cu toate consecin ţele ce decurg din aceasta, retragere ce se va face f ără  a 
fi necesară  intervenţia instanţei de judecată  sau a unei notificări prealabile. 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1. Relaţiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaz ă  pe principiul 
echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egaiit ăţi între 
avantajele care îi sunt acordate concesionarului si sarcinile care îi sunt iinpuse. 

5.2. În corisecinţă, concesionarul nu este obLigat să  suporte creşterea sarcinilor legate de 
executarea obligaţiilor sale, în cazul în care aceast ă  creştere rezultă  în urma: 

- unei acţiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 
- unui caz de forţă  majoră  sau unui caz fortuit. 
5.3. Concedentul se obligă  să  pună  la dispoziţia concesionarului, la data începerii 

concesiunii, terenul liber de orice sarcini. 
5.4. Concesionarul îşi execută  obligaţiile potrîvit termenilor si condiţiilor prevăzute în 

prezentul contract si în acord cu normele legale specifice domeriiului de activitate respectiv, 
elaborate de instituţiile lega1 abilitate în acest scop, precum si cu cele prev ăzute în caietul de 
sarcini. 

5.5. Concedentul are dreptul s ă  verifice, în perioada derulării contractului de 
concesiune, modul în care se respectă  condiţiile si clauzele acestuia de către concesionar, 
acesta din urmă  având obLigaţia de a pune la dispoziţîa concedentului toate informa ţiile, 
documentele si evidentele solicitate. 

5.6. Responsabi1ităţile de mediu urmăresc respectarea legisla ţiei în vigoare legat ă  de 
protec ţia mediului înconjurător în exploatarea bunului concesionat şi privesc pe concesionar. 

5.7. Concesionarul nu poate în nici un caz subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte 
persoane, obiectul concesiunii. 

5.8. Concesionarul este obli 	
... 	 ,.

gat sa realizeze construc ţia n termenele 	..,  
de sarcini.  

VL GARANTII 
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6.1. Concesionarul se obligă  ca în termen de 90 de zile de la data semn ării prezentului 
contract să  depună  cu titlu de garan ţie suma  lei, reprezentând suma obliga ţiei de 
plată  către concedent, stabilită  de acesta pentru primul an de activitate. Garan ţia va fi restituită  
după  achitarea integral ă  a concesiunii. 

vii. RASPUNDERI 

7.1. In cazul nerespectării totale sau par ţiale ori a executării necorespunzătoare a 
oblîgaţiilor stabilite în caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea în culp ă  este 
obligată  la daune-interese. 

viii. INCETAREA CONTRACTUIUI 

9.1. Prezentul contract de concesiune înceteaz ă  în următoarele situatii: 	 - 

a) la expirarea duratei concesiunii; 
b) în cazul în care interesul naţional sau loca1 o impune, prin denun ţarea unilaterală  de 

către concedent, cu plata unei desp ăgubiri juste si prea1abile în sarcina concedentului; 
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractua1e de c ătre concesionar, cauz ă  ce conduce 

la rezilierea unilaterală  a contractului de către concedent, cu plata unei desp ăgubiri în sarcina 
concesionarului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea 
uriilaterală  a contractului de către concesionar, cu plata de desp ăgubiri în sarcina 
concedentului; 

e) la dispariţia dintr-o cauză  de forţă  majoră  a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, fără  plata unei 
despăgubiri. 

f) ) Alte clauze de încet ăre a contractului de concesiune fără  a aduce atingere cauzelor şi 
condiţiilor reglementate de lege. 

g) Pe ca1e ainiabilă, prin acordu1 părţilor. 

IX. FORTA MAJORA 

10.1. Nici una dintre părţile contractănte nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si 
de executarea în inod necorespuriz ător - total sau par ţial - a oricărei obligaţii care îi revine în 
baza prezentului contract, dacă  neexecutarea sau executarea necorespuriz ătoare a ob1igaţiei 
respective a fost cauzată  de forţa majoră, aşa cum este defirtită  de lege. 

102. Partea care invocă  forţa majoră  este ob1igată  să  notifice celei1a1te părţi, în termen 
de 3zile, producerea evenimentului si să  ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui. 

10.3. Dacă  în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz ă, 
părţile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract f ără  ca vreuna 
dintre ele să  pretindă  daune-interese. 

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

11.1. In accep ţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată  de una dintre acestea 
celei1a1te este va1abiI îndeplinită  dacă  va fi traiisiriisă  la adresa/sediul prevăzut în partea 
introductivă  a prezentului contract. 

11.2. In cazul în care notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi tr 	 oare 
recomandată, cu coufirmare de prinure (A R) si se consideră  pr1irii( dc J tTria1ilr L data 
menţionată  de oficiul poşta1 primitor pe această  corifirmare.  

11.3. Dacă  confrrmarea se trurute prin telex sau telefax, ea se conid€ra piiuit in iiina 
zi lucrătoare după  cea în care a fost expediat ă. 	 : 	. 	. 



11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre p ărţi, dacă  nu sunt 
confirmate, prin interinediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

xI. LITIGII 

12.1. In cazul în care rezolvarea neîn ţelegerilor nu este posibilă  pe cale amiabilă, ele vor 
fi supuse spre solu ţionare instan ţei judecătoreşti de drept comun. 

xIII. CLAUZE FINALE 

13.1. Modificarea prezentului contract se face nuinai prin act adi ţiona1 încheiat între 
părţile contractante. 

13.2. Prezentul contract, împreun ă  cu anexele sale care fac parte integrant ă  din 
cuprinsul său, reprezintă  voinţa părţilor si înlătură  orice altă  înţelegere verbală  dintre acestea, 
anterioară  sau ulterioară  încheierii lui. 

13.3. In cazul în care părţile îşi înca1că  obligaţiile lor, neexercitarea de partea care sufer ă  
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent b ănesc a 
obligaţiei respective nu înseamnă  că  ea a renunţat la acest drept al s ău. 

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 4 exemplare astăzi 
........, data senir ării lui 

13.5 Concesionarul are obligaţia înregistrării prezentului contract în registru de 
publicitate ixnobiliară, în terinen de 30 de zi1e calendaristice de la încheierea lui. 

CONCEDENT 	 CONCESIONAR 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXWNTERE DE MOTIVE 
2A20 e93, 2v7,9 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini i a concesionarii prin licita ţie 
publică  a unui imobil(teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat 
in municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T. 

Terenul propus pentru concesionare, apar ţine domeniului privat al municipiului, fiind 

inregistrat in cartea funciar ă  nr. 111356. 

Imobilul (teren) este "in strada Transilvaniei, zona bloc T, in suprafa ţă  de 43 mp. 

in prezent, există  numeroase cereri din partea locuitorilor municipiului Tecuci privind 

concesionarea de terenuri în vederea construirii unui garaj. 

Terenul care face obiectul prezentei hotărâri este situat intr-o zonă  de locuinţe conform 

reglementărilor urbanistice. Amenajarea propus ă  va duce la valorificarea superioar ă  a 

potenţialului terenului, fapt pentru care consider oportun ă  conc,esionarea prbi licitaţie publică  

deschisă  a terenului menţionat. 

Imobilul ( teren ) nu a făcut obiectul restituirii în baza legilor propriet ăţii. 

Având in vedere cele prezentate, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărărs e în forma prezentată. 

PRIIVIAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DI1WC,1,1A ARDITECT SEF 

Nr. 10:0 d 	&9 e2  2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini i a concesionarii prin 
licitaţie publică  a unui imobil(teren), apar ţinând domeniului privat al 
municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T. 

Terenul propus pentru concesionare, situat în str. Transilvaniei, zona blocului 

T, are o suprafa ţa de 43 mp. Terenul menţionat aparţine domeniului privat al 

municipiului Tecuci şi se află  în administrarea Consiliului Local Tecuci. 

in conformitate cu art. 13 alin (1) din Legea 50/1991, republicat ă, 

concesionarea suprafe ţei de teren menţionată  se face prin licitaţie publică  deschisă  . 

Imobilul nu face obiectul legilor restituirii şi nu este grevat de sarcini. 

Având in vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul este oporttm 

indeplineşte condiţlile legale. 

ARHTIECT SEF 	 ŞEF SERVICIU, 


