
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 
HOT Ă RÂREA Nr. 	 
Din 	2F, Ol(, 	2019 

Privind: modificarea protocoalelor de predare-primire a locuintelor incheiate intre Municipiul 
Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul munic2i giului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de 'inregistrare şi data depunerii proiectului:.2P:9? -  ,,,:.(.• 2019; 	_ 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, 'intrunit 'in şedinţaW/iYildin data 

de 	§.'. 0 1 . 	2019; 
Av'şid 'in vedere expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrată  sub 

nr. 	  
7 Avănd 'in vedere raportul de speci1 itate intocmit de Serviciul administrarea domeniului 

public şi privat, inregistrat sub nr.02kffy 8, (,' ,  2019; 
Avănd 'in vedere raportul de avi are intocmit de comisille de specialitate nr. . 2/4 •,.5---  

Avănd in vedere adresa 21016/2019 a Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci; 
Avănd in vedere prevederile att. 123 dit.  1. Legea 215/2001, a administra ţiei publice 

locale, republicată  in 2007; 
-art.147 din Constitutia Rornaniei ; 
- Deciziei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, Iit. „b" din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată  in 2007 

HOT Ă RĂŞ TE: 
Art.l. Se aprobă  modificarea art.3.1 a protocoalelor de predare-primire pentru spatiile cu 

destinatia de locuinta incheiate intre UAT Municipiul Tecuci si Spitalul Municipal Anton 
Cincu Tecuci,identificate conform anexei 1 ,ce vor avea urmatorul cuprin.s: 

„3.1. Transmiterea in administrare se face pe termen de 6 ani de la data intocmkii prezentului 
protocol cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor". 

Art.2. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.3. Prezenta hotărăre va fi adusă  la indeplinire prin grija primarului inunicipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărăre va fi eomunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului. municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE D 	g • 

, 

SECRETAR 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  2 1( 7(3.:3Q  din  6V Ş6p 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea protocoalelor de prednre-primire a locuintelor incheiate intre Municipiul 
Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 

La aceasta data Municipiul Tecuci detine trei spatii cu destinatie de locuinta 
ce au fost transmise in administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu 
Tecuci.Acestea apartin domeniuluii privat al municipiului si sunt destinate cazarii 
cadrelor medicale 

Termenul de transmitere aprobat prin hotararea Consiliului local a fost de 3 
ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor. 

Prin adresa 3333/2019 a Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci 
inregistrata la institutia noastra sub numarul 21016/2019 a fost solicitata prelungirea 
termenului de transmitere in administrarea institutiei sanitare a locuintelor. 

Asigurarea unitafilor locative pentru spital este una dintre conditille de 
mentinere si atragere a medicilor in municipiul nostru in situatia in care pe intreg 
teritoriul tarii se constata o lipsa acuta de cadre medicale. 

Pentru buna gestionare a btmurilor afiate in patrimoniul Mtmicipiului Tecuci 
si administrarea Consiliului local si a veni in sprijinul cetatenilor in privinta 
serviciilor medicale din zona unde locuiesc, consider ca cea mai blma solutie este 
modificarea protocoalelor de predare primire a locuintelor incheiate cu Spitalul 
Municipal Anton Cincu Tecuci prin modificarea perioadei la 3 la 6 ani 

Având în vedere cele prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICWIUL 'ILCUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOME, NIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	8  din 	if7:10. 	2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea protocoalelor de predare-pr ăinire a locuintelor incheiate intre Municipiul 
Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 

Imobilele ee fae obieetul protoeoalelor de predare-primire pentru eare se 
propune modifiearea apartin domeniului privat al Munieipiului Teeuei. 

in conformitate eu prevederile art.123 din Legea 215/2001 a administra ţlei 
publiee loeale,republieată  in 2007, eonsiliile loeale şi eonsiliile judeţene hofărăse ea 
bunurile ee aparţin domeniului publie sau privat, de interes loeal sau jude ţean, după  
eaz, să  fie date in administrarea regillor autonome şi institu-ţillor publiee, să  fie 
eoneesionate ori să  fie inehiriate.Bunurile ee fae parte din domeniul privat sunt supuse 
dispoziţillor de drept eomun dae ă  prin lege nu se prevede altfel. 

Având in vedere aeeste prevederi eonsider ăm că  proieetul de hofărâre 
indeplineste conditille de legalitate. 

Serviciul ADPP 



Anexa nr.1 la HCL... 	 i 

Nr.crt. Nr.protocol de predare 
primire 

Proprîetar imobil Institutia beneficiara a 
 dreptului de administrare 

1 1 1799/2016 Municipiul Spitalul Municipal Anton 
Tecuci Cincu Tecuci 

2 2 12 1 3 / 20 16 Municipiul Spitalul Municipal Anton 
Tecuci Cincu Tecuci 



Spitalul Municipal „Anton Cincu" Tecuci 
str.cost.he Conaeln, Nr.35. Cod postal 805300. Municipiul 	 Galaţ i, Romania 

Tel.ceninli ă  0236.812.440. tel / Jix seeretariat 0236.811.608, 
amon cincii200(yri.!.yaboo.com web: WWw.spitallectici.com  

(11 -x-ralor de dale uii wracIer peNonal nr. 17249 / 2010 
FONDAT 1904 .... 
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'NA‘eittana Jrin prezenta sa supuneti spre aprobarea Consilului Local 

Tecuci, solic~ea noastra de prelungire a protocolului de atribuire a snatiilor cle 

locuit disflibuite spitalului pentru o perloada de 5 ani. 

Va multumesc! 

CU RESPECT, 

U EMANUEL 

: 
1.1 ,;cal. 4322270 	 Banca: Tr&hreria Tecuci 



805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
Tel. Centrală : 0372364111  

e-rnail : registratura@rnunicipiultecuei.ro  
WEB: www.municipiultecaci.com  

()3 -71364113: F4X-816054 

Nr. 11799 /PJ din 05.10.2016 

PROTOCOL DE PREDARE — PRIMIRE 
incheiat astăzi 05.10.2016 

1.1. Municipiul Tecuei, cu sediul in localitatea Tecuci, jude ţul Galaţi, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
cod fiscal nr. 4269312, av ănd contul nr. R068TREZ30724510220XXXXX deschis la Trezoreria 
Tecuci, reprezentat legal prin C ătălin Constantin Hurdubae ,cu funcţia de Primar, 

si 
1.2 Spitalul Municipal Anton Cineu Teeuei ,cu sediul in Tecuci,strada Costache Conachi nr.35 , 

reprezentat legal prin d-nul Claudiu Emanuel Zar ă  ,cu funcţia de manager.  . 

au procedat la incheierea prezentului protocol de predare— primire a imobilului situat in Tecuci, strada 1 
Decembrie 1918, nr.135,b1.T1a,sc.2,et.2,ap.22, transmis in administrare, pe termen limitat, conform 
H.C.L. nr.89 din 30.09.2016, cu respectarea urm ătoarelor clauze: 

CAP. II OBIECTUL PROTOCOLULUI 

2.1. Obiectul protocolului 11 constituie transmiterea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci , a 
apartamentului nr.22 din Tecuci,strada 1 Decembrie 1918 nr.135,b1.Tla , imobilul av ănd destinaţia de 
locuinţă  de serviciu pentru medici. 

CAP. III. DURATA ATRIBUIRII iN FOLOSIN ŢĂ  

3.1. Transmiterea in administrare se face pe termen de 3 ani de la data intocmirii prezentului protocol cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul partilor. 
3.2. Prezentul protocol i ş i Incetează  valabilitatea 1n cazul restituirii bunului conform legilor propriet ăţ ii 
sau stabilirii unei alte destinaţii de către consiliul local. 	 ■ 
3.3 Predarea — primirea imobilului se va efectua pe baza de proces-verbal in termen de 7 zile de la 
semnarea protocolului si va face parte integranta din prezentul alaturi de procesul-verbal al starii de 
fixatie. 


