
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL lECUCL 
HOT Ă RÂREA NR. 	 

DIN  05/5 ,.2019  

Privind: transmiterea în folosinţă  gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei culturale „Cavaleria" 
Galati , a unui spatiu aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci  

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului lTecuci, jud.Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului :  a 30 / 2103 20/q 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, Intrunit in şedinţă  ordinară, in data de 
fi".(23  .2019; 
Având în vedere: 

- adresa 18186/2019 a Asociatia culturala „Cavaleria"; 
- expunerea de motive a ini ţiatorulul, inregistrată  sub nrid2J23//if03.2019;  
- raportul de specialitate intocmit de 	Directia Arhitect sef, inregistrat sub 

nr. 1  Yg3 02411.  0 3 .2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. /, 	; 

in baza prevederilor: 
- art.124 din Legea nr.215/2001 privind achninistra ţia publică  locală, republicată, cu 

modificările şi complefăt'ile ulterioare; 
- art.36 alin (2),lit c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.147 din Constitutia Romaniei ; 
- Deciziei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 

- 215/2001 a administra ţiei publice locale, republicată  în 2007 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  transmiterea în folosinţă  gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei culturale 
„Cavaleria", a unui spatiu apar ţinând domeniulul public al municipiului Tecuci,situat in 
strada 1Decembrie 1918 nr.77,identificat conform anexei la prezenta hot ărărs e. 

Transmiterea 'in folosinţă  se face pana la data de 31.12.2020. 

Art.2. Transmiterea în 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 hotărâri 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotăr.  âre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

,PRESEDINTE DE SEDINTA 	 SECRETAR 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 
‘? / EXPUNERE DE MOTIVE NR. 

DIN 	:4-',Ftr) 	7/0 19 

Privind: 1 	ă îfo1 ă t iitătAiăţiei culturale  
„Cavaleria" Galati a unui spatiu apar ţinând domeniului public al municpiu1ui Tecuci  

Spatiul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare este situat in 
Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr.77 si face parte din domeniului public al 
municipiului. 

Prin Adresa inregistrat ă  sub nr. 18186/2019, Asociaţia culturala 
„Cavaleria", solicită  atribuirea unui spatiu in vederea extinderii activitatii sale si 
la nivelul municipiului Tecuci. 

Asociatia culturala „Cavaleria"cu sediul in Galati ,str. Aleea Iordan 
Chimet nr.10 a fost inregistrata in registrul special a Asociatiilor si Fundatiilor 
sub numarul 27/15.06.2018 dosarul nr. 8261/233/2018. 

Asociaţia 	este, 	conform 	statutului, 	o 	asociaţie 
neguvernamentala,apolitica si nonprofit si are printre obiective implicarea in 
actiuni umanitare de sprijinire a orfanilor si a persoanelor aflate la nevoie si 
acordarea de sprijin tehnico-material pentru proiecte de caritate. 

Unul dintre scopurile Asociatiei este implicarea in actiuni tunanitare de 
sprijinire a orfanilor si a persoanelor aflate in nevoie,in organiz.  are de competitii 
sportive si culturale. 

Spatiul propus a fi pus la dispozitia asociatiei respective este in 
suprafata utila de 20,88 mp Prin transmiterea in folosin ţă  asociaţiei , se 
creează  premizele realizarii unor activitati de binefacere in favoarea locuitorilor 
muncipiului Tecuci.. 

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

Tk4 AR 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

DIRECTIA ARIMECT SEF 	o  
RAPORT DE SPECIALITA'1E NR. 	 

DIN  25 0 (709 

Privind: : transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei culturale 
„Cavaleria" Galati a unui spatiu apar ţinând domeniului public al municipiului Tecuci  

Potrivit art.36 alin 2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 
publică  locară, republicată  'in 2007, cu modificările şi completăr.  ile ulterioare, 

consiliile locale au atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
unităţii administrativ teritoriale. 

În conformitate cu art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  in 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile 

locale şi consiliile judeţene pot da 1n folosinţă  gratuită, pe termen limitat, bunuri 

mobile şi imobile proprietate publică  sau privată  locală  ori judeţeană, după  caz, 

persoanelor juridice fără  scop lucrativ, care desfăşoară  activitate de binefacere 

sau de utilitate publică  ori serviciilor publice. 

Imobilul situat in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.77, apar ţine 
domeniului public al municipiului Tecuci. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că  proiectul de 

hotarare indeplineste conditiile de legalitate. 

Directia Arhitec ţăsf 	 Şef Serviciu ADPP 



ASOCIATIA CULTURALA „CAVALERIA" 

CIF 39525677 

str. Iordan Chimet nr 10, Galati 

Catre, 

Primaria municipiului Tecuci, 

In atentia domnului Primar al municipiulu' ecuci 

Subscrisa ASOCIATIA CULTURALA „ CAVALERIA" prin 
reprezentant legal Deaconescu Vasile-Daniel , in calitate de Presedinte al 
Consiliului Director va solicitam respectuos sa ne atribuiti un spatiu in vederea 
desfasurarii activitatii asociatiei noastre , al carui sediu este in Galati, str. 
Iordan Chimet nr 10 dar care intentioneaza sa-si extinda activitatea in scopul 
pentru care a fost constituita si pe raza municipiului Tecuci. 

Va facem cunoscut ca pentru realizarea scopului pentru care s-a infiintat, 
ASOCIATIA CULTURALA „ CAVALERIA" isi propune printre obiective, 
implicarea in actiuni umanitare de sprijinire a orfanilor,  , a persoanelor aflate in 
nevoie si acordarea de sprijin tehnico-material pentru proiecte de caritate, 
organizarea de evenimente sportive si culturale etc., astfel incat asociatia sa 
vina in sprijinul comunitatii locale. 

Cu deosebita consideratie, 

Presedinte al Consihului Director 

al ASOCIATIEI CULTURALE „CAVALERIA" 


