
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREANr. 0:2  

Din 	 . / 2019 

Privind: inchirierea unor spa ţii cu destinatie de sedii partide 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude 1 Gala ţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului:  1 ,S"  o  2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit în şedinţaCRY' (Af.;,7-1 data de 

0L-3 / 	33 2019; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrată  sub nrirloK • /2019,,, n  
- raportul de specialitate nr. intocmit de serviciul ADPP ub nr. (q-j,29--( 	Vb • /2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.  2-/  
- cererea nr. 17033/2019 depus ă  de reprezentantul UNPR — or anizaţia locală  Tecuci i cererea 

nr. 17540/2019 depusă  de reprezentantul partidului PRO ROMANIA - Filiala Tecuci; 
in baza prevederilor: 

- art 21, alin. 1 şi 3 i art. 26 din Legea nr.334/2006, privind fman ţarea activităţii partidelor 
politice, republicată, 

- Art.147 din Constituţia României; 
- Decizia CCR 384/2018, art. 45, alin.3 şi art.115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată  in 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l.  Se aprobă  inchirierea către UNPR Galaţi — Organizaţia locală  Tecuci, a spaţiului 
situat in imobilul din Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.39, 'in suprafaţă  de 20,40 mp exclusiv şi 
29,12 mp spaţiu comun, identificat conform anexei nr.1 la prezenta hot ărâre.Valoarea chiriei 
lunare va fi de 54 lei. 

Art.2. Se aprobă  inchirierea către partidul PRO ROMANIA — Filiala Tecuei, a spa ţiului 
situat in imobilul din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr39, în suprafa ţă  de 23,46 mp exclusiv şi 
29,12 mp spaţiu comun, identificat conform anexei nr.1 la prezenta hot ărărs e. Valoarea chiriei 
lunare va fi de 58 lei. 

Art.3.Condiţiile de inchiriere sunt cele men ţionate 'in contractul — cadru, anexa 2 la 
prezenta hotărâre. 

Durata incheierii contractului este până  la 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii pfin 
acordul părţilor. 

Art.4 . Cu data prezentei hotărâri se abrogă  orice prevederi contrare. 
Art.5. Prezenta hofărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
SECRETAR , 



MUNICIPIUL TECUCI 
JUDEŢUL GALAŢI 

Nr. 	 / din 	 2019 

CONTRACT DE ÎNCIJIRIERE 
PENTRU SPAŢII cU ALTĂ  DESTINAŢIE 

I. 	PĂRŢILE CONTRACTANTE. 
MUNICIPIUL TECUCI, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918  nr. 66, reprezentat prin C ătălin Constantin 

Hurdubae în calitate de priniar ca proprietar şi partidul ...................., reprezentat de d-1 .........................., în 
calitate de chiria ş . 
Au convenit încheierea prezentului contract de închiriere cu respectarea urm ătoarelor clauze: 

11. 	OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1. Proprietarul asigur ă  chiriaşului folosinţa bunului CLĂDIRE din Tecuci, strada l Decembrie 1918  nr. 39 în 
suprafaţă  utilă  de ........................m.p. 
Art. 2. Bunul închiriat este dat în folosinţă  chiriau1ui pentru sediu partid. 
Art. 3. Subînchirierea sau orice mod de înstr ăinare!modificare a dreptului de folosin ţă  se face cu acordul scris al 
proprietarului. 

111. PRETUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ  
Art. 4. Preţul închirierii este de ..............RON Iei/lună . 
Art. 5. Chiriaşul va plăti preţul specificat la art. 4 începând cu data predării spaţîului. 
Art. 6. Preţul chiriei poate fi modificat de c ătre proprietar pe parcursul derul ării contractului cu respectarea prevederilor 
legale. Chiriaşul are obligaţia de a achita contravaloarea chiriei Ia pre ţul nou stabilit de la data intrării în vigoare. 
Art. 7. Chiria va fi plătită  de chiriaş  lunar, cel mai târziu până  în ultima zi a lunii pentru care se efectuează  plata. 
Art. 8. Plata chiriei se va face în numerar sau prin ordin de plată  prin: 

- contul proprietarului nr. R084 TREZ 30721300205XXXXX deschis Ia Trezoreria Tecuci 
Art. 9. In cazul în care chiria şul nu plăteşte Ia termenul scadent, va suporta penalit ăţi de întârziere de 0,3% pe zi 
calculate Ia suma datorat ă. 

IV. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
Art. 10. Termenul de închiriere este pân ă  la 31.12.2020 ,cu începere de la data de 	la expirarea acestui 
termen,contractul put ănd ti reînnoit cu acordul p ărţîlor. 
Art. 11. Prezentul contract de închiriere î ţi produce efectele începând cu data pred ării spaţiului. 

V. OBLIGATIILE CHIRIASULIJI 
Art. 12. Chiriaşul se obligă  ca pe toată  durata închirierii să  păstreze în bune condiţîi bunul închiriat, precum şi accesoriile 
acestuia să  nu le degradeze sau deteriora. 
Art. 13. Chiriaşul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinaţiei prevazute la art 2 din contract. Modificarea 
destinaţiei bunului închiriat dă  drept proprietarului să  rezilieze contractul în mod unilaterai 
Art. 14. Chiriaşul are obligaţia de a plătîi chiria stabilită  la art 4 din contract. 
Art. 15. In perioada de valabilitate a contractului de închiriere, chiria şul are obligaţia de a încheîa contracte individuale 
cu furnizorii de utilît ăţi pe cheltuiala sa si va suporta toate cheltuielile referitoare la utitita ţile consumate pentru folosinţa 
bunului închiriat, respectiv ap ă, energie eleclrică, telefon, fax, etc., 
Art. 16. Chirîa şul va efectua pe cheltuiala sa, lucr ările de întreţinere si reparaţii ale bunului pentru a-1 menţine în starea 
în care 1-a primit la momentul încheierii contractului. 
Art. 17. Chirîaşul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparaţîi capitale ale bunului închiriat dacă  sunt determinate de 
culpa sa. 
Art. 18. Chiriaşul răspunde pentru deteriorarea par ţială  sau totală  a imobilului închiriat în cazul în care acesta se 
datoreazaă  culpei sale. 
Art. 19. Chiriaşul are obliga ţia de a permite proprietarului să  verifice modul cum este folosit bunul închiriat şî starea 
acestuia. 
Art. 20. Chiriaşul are obligaţia de a-1 înştiinţa în scris pe proprietar în termen de 24 de ore în leg ătură  cu acţiunea oricărei 
terţe persoane care îl tulbură  în folosinţa bunului. 
Art. 2 1. Chiriaşul are obligaţia de a asigura paza bunului închiriat. 
Art. 22. Chiriaşul are obligaţia ca la expirarea duratei de valabilitate a prezentului contract s ă  restituie proprietarului 
bunul închiriat împreună  cu toate accesoriile acestuia, în cazul în care nu se procedeaz ă  la prelungirea duratei 
contractului. 

Art.23. Pe toată  perioada de transmitere a dreptului de folosin ţă  asupra imobiiului, 
pentru aplicarea m ăsurilor de apărare împotriva incendiilor si a altor situaţii de urg 
meteorologice periculoase ) în conformitate cu Legea 307/2007, ordin MAI 163/2007 

VI. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI 

., 

ij- 

răspundere 
fenomene 



Art.23. Pe toat ă  perioada de transmitere a dreptului de folosin ţă  asupra imobilului, chiriau1 poart ă  întreaga 
răspundere pentru aplicarea m ăsuriior de ap ărare împotriva incendiilor si a altor situa ţii de urgen ţă  ( cutremur,inunda ţii, 
fenomene rneteorologice periculoase ) în conformitate cu Legea 307/2007, ordin MAI 163/2007 si a Iegii 481J2004. 

I. 	OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI 
Art. 24. Proprietarul pred ă  chiriaşului bunul închiriat constând iri 3 camere, hol si 2 bai, precum ş i toate accesoriile 
acestuia în conformitate cu Procesul verbal de predare-primire si a schiţei anexe la prezentul contract.. 
Art. 25. Pe durata închirierii proprietarul se oblig ă  să  efectueze reparaţiile capitale ale bunului închiriat pentru a asigura 
buna funcţionare a acestuia cu excep ţia cazului în care deteriorarea imobilului este din culpa chiria şuiui. 
Art. 26. Proprietarul va efectua pe cheituiala sa repara ţiile determinate de un caz de forţă  majoră . 
Art.27. Proprietarul nu va stânjeni pe chiria ş  în exercitarea dreptului de folosin ţă  asupra bunului închiriat. 
Art. 28. Pe durata de valabiiitate a prezentului contract proprietarul nu va executa modific ări ale structurii bunului 
închiriat de natur ă  să  tulbure folosinţa acestuia de c ătre chiriaş  sau care ar determina o modificare a destina ţiei bunului 
închiriat. 
Art. 29. Proprietarui va putea s ă  controleze bunul închiriat dacă  acesta este utilizat conform scopului pentru care s-a 
încheiat prezentul contract. 
Art. 30. Proprietarul nu poare s ă  închirieze bunul care face obiectul prezentului contract unei ter ţe persoane, în perioada 
de valabiiitate a contractului. 

11. 	RĂSPUNDEREA PĂRTILOR CONTRACTANTE 
Art. 3 1. Pentru nerespectarea obliga ţiilor prevă.zute în acest contract, partea în culp ă  datorează  daune celeilalte p ărţi. 
Art. 32. Neplata chiriei timp de o lun ă  determină  rezilierea de drept a contractului. 
Art. 33. Pentru neîndeplinirea de c ătre proprietar a obligaţiilor ce-i revin prin prezentul contract, chiria şul va putea fie să  
plătească  proprietarului chiria diminuată  proporţional cu prejudiciul care i s-a produs, fie să  desfiinţeze contractul. 

111. 	LITIGII 
Art. 34. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în leg ătură  cu prezentul contract vor fi solu ţionate pe cale amiabilă  iar 
dacă  părţile nu cad de acord soluţionarea litigiilor se va realiza de către Instanţa dejudecată  competentă . 

IV. ALTE CAUZE 
Art. 35. Prezentul contract de închiriere constituie tîtlul executoriu. 
Art. 36. Prezentul contract intră  în vigoare Ia data de  
Art. 37. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare. 
Art. 38. In cazul nerespectării de către chiriaş  a clauzelor contractuale, acesta va fi evacuat pe cale administrativ ă  pe 
cheltuiala si răspunderea acestuia fără  notificare prealabil ă . 
Art. 39. Prezentui contract poate înceta în situa ţia în care Primăria municipiului Tecuci, consideră  necesară  folosirea 
spaţiului respectiv în alte scopuri sau ca o urmare a faptului că  imobilul a fost revendicat şi câştigat de fostul proprietar 
sau moştenitorii acestuia. 

PROPRIETAR, 	 CHIRIA 
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Uniunea Naţională  pentru Progresul României 
• Progresul Românie4 interesul na ţional! 

Organizaţia Judeţeană  Galaţi 

CIF: 23764437 	 MUMCPUJi‘, 
Str.Domnească  nr.142, bl.B 	 PRIM A.R 
Tel./Fax 0336802520 Nr 

Care, 
Primaria Municipiului Tecuci 
In atentia Domnule Primar WurĂubae Catalin Constantin 

Prin prezenta va rugam sa aprobati inchirierea spatiului din Mun. Tecuci, Str. 1 
Decembrie 1918 nr. 39, pen -tru a fi folosit drept sediu al Partidului Uniunea Nationala 
pentru Progresul Romaniei — Organizatia Municipala Tecuci. 

Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei 
Organizatia Judeteana Galati 

Presedinte, 

Contrasemneaza: 
UNPR Organizatia Municipala Tecuci 

Presedinte,1 
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„ 	/754D DOMNI1LE PRIMAR, 	r 

Zius   Ailu17)/ 

Subscrisa pârticKI PROROMANIA prin ing. Garofa lon, in calitate de 

Prsedintpfilialei Muncicipiului Tecuci solicita de urgenta un spatiu pentru 

desfasurarea activitatiilor specifice partidelor. 

Mentionam ca am mai facut doua cererii de repartizarea spatiului dar pana in 

prezent nu am primit nici un raspuns concret 

20.03.2019 

Presedinte filiala Tecuci ing. Garofa lon 

Va multumim anticipat 
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PAN APASAMFrF 

str. 1 Decernbrie 1918  nr. 39 

Spaţiu închiriat U.N.P.R. S (3) 	- 20,40 in.p.. exclusiv 
S (2),(6),(7) - 29,12 rn.p. spaţiu coinun 

Spaţiu încbiriat PRO ROMÂNIA S (9) - 23,46 rn.p. exc1u 
S (2),(6),(7) - 29,12 rn.p. spa ţ 	Lin 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din  "49. 03 -  2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: inchirierea unor spaţii cu destinaţie de sedii partide 

Imobilul situat in strada 1 Decembrie 1918 nr.39, apar ţine domeniului 
public al municipiului Tecuci i se află  'in administrarea Consiliului local al 
Municipiului Tecuci. Prin HCL nr.21/21.02.2019 a fost aprobată  schimbarea 
destinaţiei spaţiului în sedii partide. 

Prin adresa 'inregistrată  la Municipiul Tecuci sub nr. 17.033 UNPR - , 
Organizaţia Tecuci şi partidul PRO ROMANIA prin adresa inregistrată  nr. 17540, 
solicită  spaţii necesare desraşurării activităţii partidelor, în strada 1 Decembrie 1918 
nr. 39. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii pentru 
sediile centrale şi locale ale partidelor. 

inchirierea de către autorităţile locale a spa ţiilor destinate sediilor partidelor 
politice nu se face prin licita ţie publică  şi urmează  regimul juridic prevăzut pentru 
inchirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă. 

In consecinţă  supun spre dezbatere i aprobare Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, proiectul de hotărâre în forma prezentată. 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr. j32din 	o2,o, 0, 2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: inchifierea unor spatii cu destinaţie de sedii partide 

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr.33412006 privind fman ţarea 

acfivităţfi partidelor politice i a campaniilor electorale, cu modific ările 

completările ulterioare , autorităţile publice locale pot asigura spaţii pentru sediile 

locale ale partidelor politice la cererea motivat ă  a acestora. inchirierea acestor spa ţii 

urmează  regimul juridic prevăzut pentru inchirierea locuin ţelor, plata cheltuielilor 

legate de utilit ăţi fiind in saxcina exclusivă  a partidelor. 

in conformitate cu prevederile art. 36, alin 5 lit. a din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările i completările ulterioare, consiliul local 

ester cel care hotărăşte asupra "inchirierii bunurilor ce apar ţin domeniului public şi 

privat al localităţii. 

Spaţiul din strada 1 Decembrie 1918, nr.39, apar ţine domeniului public al 

municipiului Tecuci, conform HG nr.562/2002, anexa 3 şi nu a făcut obiectul 

restituirii în baza legilor proprietăţfi. 

Faţă  de aceste precizări, considerăm că  proiectul de hotăffire poate fi supus 

aprobării Consiliului local. 

ŞEF SERVICIU, 


